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  يعامتجالاو يسايسلا نأشلا
  ةيباهولا ىلع ىسقألا هموجه نشي ناملس نبا

 
 ناك ول امك ثدحتي ناكو ،ينيدلا ثحابلا رود ةريخألا هتلباقم يف ناملس نب دمحم ىلوت
 ناكو .لبق نم يدوعس كلم يأ هب مقي مل رود يف ،ةكلمملا يف ىلعألا ينيدلا عجرملا

 َنَرَق ثيح ،قوبسم ريغ لكشب ًاداح يباهولا رايتلا هاجت ةلباقملا يف ناملس نبا باطخ
 نأ ربتعاو ،ةدعاقلاو شعاد ميظنتب ةيدوعسلا يف نيدلا لاجر نم نيفرطتملا
 ّنإف كش البو .نييباهرإ اونوكي مل ول ىتح مهلتق يغبني نيدلا لاجر نم نيفرطتملا

 ،دجلا لمحم ىلع هتاريذحت نوذخأيس مهريغو نيدلا لاجر نم ناملس نبا يضراعم
 كلمي نم ىلع ًاماع نيرشعل نجسلاب مكحيو ،يجقشاخ لتق نأو قبس هنأو ةصاخ
  .!ضراعم رتيوت باسح

 يف ةيباهولا ةينيدلا ةسسؤملا ىلع نآلا ىتح هل موجه دشأ ناملس نب دمحم نش
 دنتسي ام ًابلاغو نمزلا هيلع افع مالسإلل ظفحتلا ديدش اهريسفت نأ ًانلعم ،ةكلمملا
  .ةيمالسإلا صوصنلل ئطاخ ريسفت ىلإ

 اًضيأ عفاد ،ناضمر رهش فصتنم يف يدوعسلا نويزفلتلا ةشاش ىلع هثيدح يفو
 نييباهولا نيدلا لاجر ناك يذلا ةكلمملا يف يناملعلا يبرغلا هيفرتلل هجيورت نع
 .ةقطره هرابتعاب هونادأ دق مايألا نم موي يف ءايوقألا
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 لاجرل هتاكسإ نم ةيمهأ رثكأ وه ام كانه نكي مل ،ةيلخادلا هتاحالصإ عيمج نيب نم
 اًبلاغ يتلاو ،ةكلمملا يف ةدئاسلا ةيباهولا ةديقعلا نم ةديدج ةخسنل هجيورتو نيدلا

  .يمالسإلا فرطتلل يسيئرلا ردصملا اهنأ ىلع جراخلا يف اهيلإ رظنُي ام

 دهعلا يلو نأل صاخ لكشب ،رطاخملاب ةفوفحم ةينيدلا ةسسؤملا حالصإل هتلواحم
  .ينيد ملاعك ةيمسر ةناكم هل سيل

 مهيدل لاز ام نيذلا نييباهولا ةكلمملا ءابطخو ءاملع شيمهت يف ةينالع عرش دقل
  .اهجراخو دالبلا يف عابتألا نم نييالملا

 ىلع اًماع 275 نم برقي امل مكاحلا دوعس لآ ةيعرش تدنتسا ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 .ريبك لؤاست عضوم نآلا فلاحتلا اذه .نييباهولا نيدلا لاجر عم هفلاحت

 نيظفاحملا نم اًمئاد يتأت مكاحلا دوعس لآ اههجاوي يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا تناك
 يف اوضفتناو ،1979 ماع ةمركملا ةكم يف مارحلا دجسملا ىلع اورطيس .نييباهولا
 ماع ىتح تارايسلا ةدايق نم ءاسنلا اوعنمو ،تاينيعستلا فصتنم يف حوتفم درمت

  .ةيناملعلا ةيبرغلا ةفاقثلا ىلع ةكلمملا حاتفنا دض رارمتساب اوظعوو ،2018

 قالغإ ىلإ انوروك ةحئاج يدؤت نأ لبق هسردي ناملس نب دمحم ناك ام طبضلاب وه اذه
 ىتحو نيصقارلاو ةيقيسوملا قرفلاو نيبرطملا اعد ثيح ،ماع لبق ةكلمملا
 .روضحلل تايكيرمألا تاعراصملا

 دهعلا يلو نكل ،فينع لعف در نيدلا لاجر ىلع ةيساقلا هتلمح هجاوت مل ،نآلا ىتح
 ناك ول امك ثدحتي ناكو ،ةينيد سسأ ىلع ةيباهولا ةديقعلا ساسأ اًنلع نآلا ىدحتي
  .ةكلمملا يف ةينيد ةطلس ىلعأ

 نويزفلتلا ىلع تثب يدوعس لسارم عم قاطنلا ةعساو ةلباقم يف كلذ ءاج
 ةيداصتقالا هتاحالصإ نع عافدلل اهنم ًاريبك ًاءزج صصخو ،ليربأ 25 ةليل يموكحلا

 .ةيعامتجالاو

 لوح تالؤاست ناملس نب دمحم راثأ ،لبق نم يدوعس كلم اهمدختسي مل ةغلب
 موصعم صخش دجوي الو ةتباث ةيركف سرادم دجوت ال" هنأب لاقو ،نييباهولا داعبتسا

 يتلا ةيلقعلاو ناكملاو نامزلا ىلإ دنتست نأ بجي" ةينيدلا ىواتفلا نأو ،"أطخلا نم
 ."اهيف تردص

 ىلع "ضرتعي نم لوأ" ناكل مويلا ةايحلا ديق ىلع باهولا دبع خيشلا ناك ول :فاضأو
 ههيلأت"ـب نوموقيو "ىمعأ لكشب هصوصنب نومزتلم" نييدوعسلا نيدلا ءاملع ةيؤر
 يف داهتجالا عنمي وأ رشبلاو هللا نيب فقي نأ دحأل يغبني ال لاقو ،"هسيدقتو
 .ريغتملا نمزلا عم ىشامتي امب ةيمالسإلا ةعيرشلا وأ ةينآرقلا صوصنلا

 ةكلمملا يف يصخشلا ةرسألا نوناقل ةبسنلاب ىتح حيحص اذه نأ دهعلا يلو دكأ
 سكعيو ،رضاحلا تقولا يف نييدوعسلا "حلاصمو نمأ ىلع ظفاحي" نأ بجي يذلا
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 ريغ عاطقلاو يبنجألا رامثتسالاو ةحايسلا ةيمنت ىلع ظفاحيو "ةيلودلا فارعألا"
  .يطفنلا

 يهنت نأ اهنأش نم يتلا ةيدوعسلا نيناوقلا نيودتب اًرخؤم ناملس نبا رمأ دقو
 هريسفتل اًقفو لك يلبنحلا بهذملا ذيفنت يف نييدرفلا نييباهولا ةاضقلا ةطلس

 .صاخلا

 نم ديدعلل دئاسلا ريسفتلا يف ككش ثيح ،ينيد ثحابك ديدج رودب دهعلا يلو ماق
 نوكمك يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةينيدلا مكاحملا اهمدختست يتلاو ثيداحألا
  .ةينوناقلا ماكحألل

 دوجو ةلاح يف الإ ينيد رمأب قلعتت ةبوقع كانه نوكت نأ يغبني ال" هنأ ناملس نبا دكأو
 ةيعرشلا تاسرامملا "ريوزت" ـب ةكلمملا يف نيدلا لاجر ًامهتم ،"حضاو ينآرق صن
 .ةتمزتملا مهتنميه زيزعتل ةيمالسإلا

 تاعامجلا ةموهفمب لمشي هنأ ودبي يذلا "فرطتلا" ناملس نب دمحم دقتنا امك
 يتلاو ،نييلحملا نيددشتملا نيفرطتملاو ةيمالسإلا ةلودلاو ةدعاقلا لثم ةيباهرإلا

 ةكلمملل عيرسلا ثيدحتلل هططخ مامأ ةيسيئر تابقع اهنأ ىلع اًعيمج اهروص
 الو ،لاومألا سوؤر بذج اننكمي الو ،ومنلا قيقحت اننكمي ال" :لاقو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا
 ،"ةيدوعسلا يف فرطتملا ريكفتلا اذهب مدقتلا اننكمي الو ،ةحايسلا موقن نأ اننكمي

 مهيلإ رظنُيس ،"نييباهرإ اونوكي مل ول ىتح" ،نيينيدلا نيفرطتملا عيمج نأ نم اًرذحم
 رمأ هسفن يبنلا نأ ىلإ راشأو ." نوناقلل لماكلا هجولا " نوهجاويو نومرجم مهنأ ىلع
  .مهلتقب

 مهفدهتست هتاقيلعت نأ روفلا ىلع دهعلا يلو ودقتنمو نويدوعسلا ءاطشنلا كردأ
  .مهداهطضال اًينيد اًساسأ عضتو اًضيأ

 .ريبك لكشب نيضراعملا ىدل فواخملا هذه ةدايز ىلإ يجقشاخ لتقم ىدأ

 ةزهجأ دي ىلع ءاضقلا قاطن جراخ ىرخأ مادعإ تايلمع نع ءابنأ درت مل ،نيحلا كلذ ذنم
 تردصأ نيموعزملا نييباهرإلا عم لماعتت ةصاخ ةمكحم نكل .ةيدوعسلا نمألا
 نييملسلا نيضراعملاو ناسنإلا قوقح ءاطشن دض يداع ريغ لكشب ةمراص اًماكحأ
 .ناملس نب دمحمل

 ىقلت يذلا ،اًماع 37 ،ناحدسلا نمحرلا دبع طشانلا ىلع مكُح ،يضاملا رهشلا يف
 درجمل اًماع 20 ةدمل قحال رفس رظحو اًماع 20 نجسلاب ،ةدحتملا تايالولا يف هميلعت
  .ةكلمملا يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا دقتني رتيوت ىلع باسحب ظافتحالا

 ريبعتلا ةيرح نأ ىلع هيف ترصأ ًانايب ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو تردصأ ،كلذ ىلع ًادر
 عيمج ىلع" ةيضقلا ىلع طغضت اهنإ تلاقو ،اًدبأ اهيلع بقاعي ةميرج نوكت الأ بجي
  .نييدوعسلا نيلوؤسملا عم "تايوتسملا
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Woodrow Wilson Center for International Scholars, Saudi Crown Prince 
Lambasts His Kingdom’s Wahhabi Establishment, 06/05/2021 

  ؟ةيدوعسلا يف عافترالاب ءاسنلا فيظوت أدب اذامل

 
 ملاعلا لوح لمعلا قوس يف ءاسنلا ةكراشم ةبسن هيف تعجارت يذلا تقولا يف
 نأ مغرو .2020 ماع يف ظوحلم لكشب ةبسنلا هذه تعفترا ،2020 ماع لالخ
 يفكت ال اهنأ الإ ،ةدايزلا هذه نم ًاءزج رسفت تاونس ةّدع لبق تأدب يتلا تاحالصإلا
 ةدفاولا ةلامعلل برقأ لئادب ّنك تايدوعسلا ضعب نأ ودبي ثيح .ةلماك اهريسفتل

 ءاسنلا فيظوت يف ةريخألا بساكملا نأ ودبي ،مث نمو .نييدوعسلا لاجرلا نم
 تاحالصإ نم جيزم ةجيتن تناك ةلماعلا ىوقلا يف نهتكراشمو تايدوعسلا
  .انوروك سورياف اهضرف يتلا فورظلاو ةقباسلا ةسايسلا

 لالخ ةلماعلا ىوقلا يف ةيدوعسلا ةأرملا ةكراشمل ديازتملا عافترالا ةظحالم نكمُي
 تاونسلا يف تاحالصإلا نم ديدعلا نأ ليلحتلا رهظُيو .ةيضاملا ثالثلا تاونسلا
 - ةمزألا ءانثأ ةصاخ - ةدايزلا ضعب نكل ،ةدايزلا هذه يف يرهوج رود اهل ناك ةيضاملا
 .ةيفرظ تناك امبر

 ةأرملل لضفأ ميلعت بناج ىلإ - ةسايسلا نأ ىلإ ىرخأ نادلب نم ثاحبألا تراشأ
 ةكراشم يف تادايزلا ريسفت يف اًيسيئر اًرود يدؤت – داصتقالا يف ةيلكيهلا تاريغتلاو
  .ةلماعلا ىوقلا يف ةأرملا
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 ةريبك تاحالصإب ةيدوعسلا ةموكحلا تماق ،ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا ىدم ىلع
 تاحالصإلا هذه تداز .لضفأ لكشب نهتيامحو لمع ىلع روثعلا ىلع ءاسنلا زيفحتل
 نوناقلاو لامعألاو ةأرملل يلودلا كنبلا تانايب ةدعاق يف ةيدوعسلا ةجرد نم اًضيأ
)WBL( 2020و 2016 يماع نيب ةطقن 50 وحنب.  

 ريغ تالدعمب ةلماعلا ىوقلا يف ثانإلا ةكراشم تالدعم تنسحت ،يزاوتلابو
 .تقولا سفن لالخ ةيوئم طاقن 14 رادقمب تعفترا ثيح ،ةقوبسم

 نوناقلاو لامعألاو ةأرملل يلودلا كنبلا تانايب ةدعاق يف ةيدوعسلا رشؤم
2001-2021 

  
 ،جراخلا ىلإ رفسلا( لقنتلا ةيرح نم ربكأ ردقب حامسلا :تاحالصإلا تالاجم لمشت
 ساسأ ىلع زييمتلا عنمو ؛)نكاسملا لقنو ،ةدايقلاو ،رفس زاوج ىلع لوصحلاو
 دويقلا ءاغلإو ؛لمعلا ناكم يف لصفلا طرش ءاغلإو ؛فيظوتلا يف سنجلا
 يفو ةرطخ ربتعت يتلا فئاظولاو ةيعانصلا لامعألا يف ةأرملا لمع ىلع ةضورفملا
 ةيراجتلا لامعألا يف ءاسنلا لمع ليهستو ؛ةيليل ةبوانم بلطتت يتلا فئاظولا
 ؛لمحلا وأ ةمومألاب قلعتت بابسأل فئاظولا نم ءاسنلا لصف عنمو ؛نهب ةصاخلا

 يف سنجلا ساسأ ىلع زييمتلا رظحو ؛ةأرملاو لجرلا نيب دعاقتلا نس ةلداعمو
 يف لمعلا نكامأ يف يسنجلا شرحتلا ميرجتو ؛ةيلاملا تامدخلا ىلإ لوصولا
 .صاخلاو ماعلا نيعاطقلا
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 عيمجل ميلعتلا ىلإ لوصولا عيسوت لمشت اهرامث يتؤت يتلا ىرخألا تاحالصإلا
 ٪7 ةبسنب ديزي تاعماجلا يف ءاسنلا قاحتلا ّنإف ،عقاولا يف .تايدوعسلا ءاسنلا

  .لاجرلا عم ةنراقم

 تاونسلا يف تامدخلا عاطق عسوت نم ةوقب ةيدوعسلا ةأرملا تدافتسا امك
 ماع يف ،كلذل ةجيتن .روطتلا اذه ديكأتلاب "ةدوعسلا" ةسايس تزّفح دقو .ةريخألا

 .ةئزجتلاو ةلمجلا عاطق يف تايدوعسلا ءاسنلا نم ةئاملاب 26 تلمع ،2020

 قوس جئاتن نيسحت يف ريبك لكشب تمهاسو لعفلاب ةيرهوج تاحالصإلا هذه تناك
 لماكلا ىدملا رسفت اهنأ حجرملا ريغ نمف ،كلذ عمو ،تايدوعسلا ءاسنلل لمعلا
 يذلا ماعلا وهو ،2020 ماع يف ةلماعلا ىوقلا يف ةأرملا ةكراشم تالدعم يف ةدايزلل
 .ملاعلا لود مظعم يف لمعلا قوس يف ءاسنلا ةكراشم ةبسن عجارتب زيمت

 تانايبلا نم تارشؤم كانه نأ الإ ،ةددحم تاباجإ ميدقت ركبملا نم لازي ال هنأ نيح يف
 لامع اهلغش يتلا فئاظولا ضعب تلغش امبر ةيدوعسلا ةأرملا نأ ىلع ةثيدحلا

  .ءابولا باقعأ يف ةكلمملا اورداغ نودفاو

 ماع نم ثلاثلاو يناثلا نيعبرلا لالخ نيدفاولا لامعلل ةريبكلا تاقفدتلا نم عفادب
 اهيف ناك يتلا تاعاطقلا يف زيزعتلا ضعب دهش دق ثانإلا فيظوت نأ ودبي ،2020

  .اًررضت رثكأ نيدفاولا فيظوت

 ةدفاولا ةلامعلا ضعب لادبتسال ةيدوعسلا ةأرملا وحن اوهجتا لمعلا بابرأ نأ ودبي
 يف اميس ال ،2020 ماع نم ثلاثلا عبرلا لالخ داصتقالا حتف ديعأ امدنع ةدوقفملا

 تامدخلاو ةيرادإلا ةطشنألاو ،عينصتلاو ،ءانبلاو ،ةئزجتلاو ةلمجلا ةراجت لثم تاعاطق
 يدوعسلا داصتقالا لازي الو ،طقف يئزج ضيوعتلا اذه نإف ،كلذ عمو .ةدناسملا
 .ةكلمملا يف ةدفاولا ةلامعلا ددع يف قوبسملا ريغ ضافخنالا نم ىفاعتي
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 يف .نييدوعسلا لاجرلا نم ةدفاولا ةلامعلل برقأ لئادب تايدوعسلا ضعب نأ ودبي

 طسوتملا يف ،بتاور نوضاقتي نولازي ال تايدوعسلا ءاسنلاو لاجرلا نم الك نأ نيح
 رثكأ تايدوعسلا ءاسنلا نإف ،نودفاولا لامعلا هاضاقتي يذلا غلبملا فعض نم رثكأ ،
 فعض 2.7 نويدوعسلا لاجرلا ىضاقتي .لاجرلاب ةنراقم لقأ روجأب لمعلل اًدادعتسا
 فعض 2.2 ىضاقتتف ةيدوعسلا ةأرملا امأ .نودفاولا لامعلا هاضاقتي يذلا غلبملا

 .غلبملا اذه

 يف نهتكراشمو تايدوعسلا ءاسنلا فيظوت يف ةريخألا بساكملا نأ ودبي ،مث نمو
 عم ،ءابولا فورظو ةقباسلا ةسايسلا تاحالصإ نم جيزم ةجيتن تناك ةلماعلا ىوقلا
  .اًزفاح ةريخألا نوكت نأ لامتحا

 ،يضاملا يف .لبقتسملا يف اًمادتسم اذه نوكيس ىدم يأ ىلإ وه حوتفملا لاؤسلا
 ريغو نييدوعسلا لامعلا نيب لادبتسالا نم ريثكلا دوجو مدع ىلع اًحضاو ليلدلا ناك
 يف لادبتسالا نم ليلقلا كانه ،ىرخألا نادلبلا يف لاحلا وه امك اًمامت :نييدوعسلا

  .نيرجاهملاو نينطاوملا نيب لمعلا قوس

 رخبتت دقف ،ةدفاولا ةلامعلا يف تقؤم صقنب ةعوفدم ةريخألا ةدايزلا هذه تناك اذإ
  .لبقتسملا يف ةدايزلا هذه

 ةجلاعمو ،كلذ نم دعبأ ىلإ باهذلا ةريبكلا بساكملا هذه ىلع ظافحلا بلطتي دق
 يف اًضفخنم ةيدوعسلا ةلامعلا ىلع بلطلا تقبأ يتلا دمألا ةليوط تاهوشتلا
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 نيب لمعلا فورظو روجألا يف ةريبكلا قورفلا اهسأر ىلعو ،صاخلا عاطقلا
 ةيمنتو بيردتلا تاسايس يف تاوجفلا كلذكو ،نييدوعسلا ريغو نييدوعسلا
  .ةكلمملا يف تاراهملا

 لثم ،تايدحتلا هذه ةهجاومل اهؤارجإ متي يتلا ىرخألا تاحالصإلا نم ديدعلا كانه
 يذلا وه تقولا طقف .نيدفاولا لامعلل لقنتلا ةيرح لاخدإو ةلافكلا ماظن ءاغلإ

 يتلا بساكملا ىلع ظافحلا اهنكمي اهريغو تاحالصإلا هذه تناك اذإ ام ددحيس
 .اهعيسوت ىتح وأ ،نآلا ىتح تققحت

Brookings Institution, Why are Saudi women suddenly starting to take jobs?, 
19/05/2021 
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 ةيدوعسلا هل ىعست يذلا لاقتنالا ققُحي نل يهابتلا

 
 هسفن لؤافتلا ِدبُي مل ،ةريخألا هتلباقم يف 2030 ةيؤرل اًثيدحت ناملس نبا مّدق امدنع
 ًائجافم سيل رمألا اذهو .تاونس سمخ لبق اهنع باقنلا فشك دنع هرهظأ يذلا
 ىلإ ليم عم لؤافتلا يف جارفإلا وحن ليمت يتلاو ،ًامومع ةيجيلخلا ططخلا عباتُي نمل

 ،ةيدوعسلا ةلاح يف نكل .قيبطتلا دنع اهلشف يف ببستي ام وهو ،ةياعدلا بناج
 ةيبابضلا نم ةينوناقلا ةئيبلاو ةيعامتجالا تامرحملاو ةيسايسلا تابارطضالا مقافت
 جيلخلا لود نم ةسرشلا ةسفانملا نع كيهان ،ةيؤرلا زاجنإ تاعقوت يف ةدئاسلا
  .تارامإلا ةصاخو ،ىرخألا

 ىلع ديدشلا دامتعالا يف لثمتت ةميدق ءاطخأ 2030 ةيدوعسلا ةيؤر رِّركت
 .ميلعتلاو ثحبلا تاحاسم يف ةدوجوملا ايازملا لهاجتو ةمخضلا تاعورشملا

 ةلباقم يف 2030 ةيؤرل اًثيدحت ناملس نب دمحم يدوعسلا دهعلا يلو مّدق امدنع
 لبق اهنع باقنلا فشك دنع هرهظأ يذلا هسفن لؤافتلا ِدبُي مل ،ليربأ رخاوأ اهارجأ

 "2030 ةيؤر"ـف .جيلخلا لود ىؤر ىلع عّلطم صخش يأ ئجافي ال اذهو .تاونس سمخ
 تسيل اهنأ امك ،يداصتقالا لاقتنالا ديعص ىلع ةكلمملل لوألا ىعسملا تسيل

 نم ةلود لك تعضو دقف .ةقطنملا يف لاكشألا نم لكش يأب اهعون نم ةديرف
 جذومنلا نم داصتقالا جارخإل ةطخ "يجيلخلا نواعتلا سلجم" يف ءاضعألا لودلا
 .اهنزتخت يتلا يروفحألا دوقولا ةورث ىلع مئاقلا يعيرلا

 يف ىؤرلا فعض طاقنو تايكيمانيدل ةلاح ةسارد "2030 ةيؤر" مدقت ،يحيضوت لاثمكو
 ةيداصتقالا جئاتنلا نم ريثكلا ققحت ال اهنأ الإ ،اًيرهاظ ةتفلم اهنأ نيح يفف .جيلخلا
 زجعلاو ةلاطبلا هيف دادزت تقو يف عجارتت جيلخلا لود يف ةيجاتنإلا نإ ثيح ةسوململا
  .يموكحلا
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 اهيلع ،طفنلا دعب ام ملاع يف اهل تباث مدق ئطوم خيسرت ةقطنملا تدارأ لاح يفو
 ةلئاهلا ةيركسعلا اهتاقفنو ةمخض عيراشم ذيفنتل ةغرافلا اهيعاسم نع يلختلا

 نم اًلدبو .ةحايسلاك تابلقتلا ةريثكو ةيجاتنإلا ةضفخنم تاعاطق ىلع اهزيكرت نعو
 يلاعلا ميلعتلا لاجم يف ةيميلقإلا ةيسفانتلا اهتزيم نم ةدافتسالا اهب ردجي ،كلذ
 .ثوحبلاو

 ةيؤر" تارامإلا تعضو دقف :"يجيلخلا نواعتلا سلجم" لود يف "ىؤرلا" رشتنت اًيلاحو
 ةيؤر" نامُعو ،"2035 ةيؤر" تيوكلاو ،"2030 ةينطولا ةيؤرلا "رطقو نيرحبلاو ،"2021

 طيطختلاب ةصاخلا ىرخألا ىؤرلا ةفاك تامس ةيدوعسلا ةيؤر عمجتو ."2040
  .لمعلا ةسايسو ةيعانصلا ةسايسلاو يداصتقالا

 ةياعرلا ريفوت"و ،ةراجتلا ىلع زيكرتلا عم داصتقالا عيونتب "2030 ةيؤر" فادهأ لثمتت
 فئاظول ةمزاللا تاراهملاب بابشلا زيهجت" لجأ نم "يملاع ىوتسمب ةيحصلا
 ةرشابملا ةيبنجألا تارامثتسالا بذجل لامعألل ةيتاؤم ةئيب نامضو ،"لبقتسملا

  .لامعألا داورو

 ،ةينقتلا ةيلاعلا تاعانصلاو ةحايسلا لالخ نم عونتلل ططخت ،ىرخألا ىؤرلا رارغ ىلعو
 ةيمقرلا تالمعلاب اًرورم يعانطصالا ءاكذلاب اًءدب ةرصاعمو ةمهم عيضاوم ًةلوانتم
 ىلع ةظفاحملاو ةمادتسالا نامض فدهب كلذ لكو ،يخانملا رييغتلا ىلإ اًلوصوو
 ىؤرلا تاسايسو فادهأ "ةيدوعسلا ةيؤر" كراشتت ال ،اًقحال ىرنس امكو .ةئيبلا
 .عسوأ قاطن ىلع امنإ ،اهسفن ةجتانلا لكاشملا اًضيأ هجاوت لب ،بسحف ىرخألا

 ةيتحتلا ةينبلاب ةصاخلا ةلهذملا تانالعإلا لكشت ،ةديجلا ةيديلقتلا ىؤرلا راطإ يفو
 ةلئاه ةنيدم يهو "موين" ةنيدم ركذن ةمخضلا عيراشملا هذه زربأ نمو .جمانربلا بلص

 ىلع زّكرت نأ ضرتفملا نم ةصاخ ةيداصتقا ةقطنمب عتمتت ،تيوكلا ةلود نم ربكأ
 اًضيأ ةطخلا لمشتو .ءارضخلا ةقاطلاو تاتوبورلا ملعو ةيويحلا ايجولونكتلا تالاجم
 نويلم بعوتستو "موين" ةنيدم نمض ملك 170 لوط ىلع دتمت ةنيدم يهو "نيال اذ"

 .نكاس

 رارغ ىلع اًمامت ،ةيواخ ةنيدم ىلإ ةعرسب "موين" لوحت انيأر ول ئجافملا ريغ نم نكل
 ،نييميلقإلا اهموصخك ،ةيدوعسلا خيراتف .ىرخألا ةمخضلا عياشملا نم ديدعلا

 تارامثتسا ردهل ردصم ىوس نكت مل يتلا ةلمتكملا ريغ ةمخضلا عيراشملاب لفاح
 2006 ماعل "ةيداصتقالا ندملا جمانرب" اًلثم ركذن :تارايلملاب رّدقت ةيتحتلا ةينبلا يف
 لولحب نكاس نويلم 4.5 مضي نأ عمزملا نم ناك يذلاو ةيلاحلا ةيؤرلا قبس يذلا

 ميقي ال مويلاو تفقوت جمانربلا عيراشم نكل .داصتقالا عيونت يف مهاسي نأو ،2020
 4 ىوس ،"ةيداصتقالا هللا دبع كلملا ةنيدم" وهو ،جمانربلا نمض عورشم مهأ يف
 .صخش فالآ
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 ىلإ ليم عم لؤافتلا طرفملا داتعملا يلزانتلا طيطختلا جاتن ام اًعون وه لشفلا اذهو
 ةرئاطلا ةرجألا تارايسك ،"موين" تاططخم يف ةدوجوملا كلت لثم ،ةيئاعدلا ليحلا

  .يعانصلا رمقلاو

 دقف :ةدئاسلا ةيبابضلا نم ةيسايسلا تابارطضالا مقافت ،ةيدوعسلا ةلاح يف
 ريجهتو يجقشاخ لامج "تسوب نطنشاو" ةفيحص يف يفاحصلا لتق ةميرج تهجو
  ."موين" ىلإ ةيساق ةعفص عورشملا ذيفنتل ةيودب ةليبق

 تاونس عبرأ ذنم – ةدج جرب - باحس ةحطان لوطأ يف لمعلا فقوت ،لثامم وحن ىلعو
 راطإ يف عورشملا نوذفني نييسيئر لامعأ لاجر نجسب ناملس نب دمحم ماق امدعب

 ."داسفلا ةحفاكم"ـل ريهطتلا ةلمح

 ظفاحملا خانملا نم اًضيأ بناجألا نورمثتسملا ىشخي ،حئاضفلا هذه نع كيهانو
 يتلا تاحالصإلا مغر ةقطنملا يف اًددشت رثكألا ىقبي يذلاو ،ةكلمملا يف دئاسلا
 هللا دبع كلملا زكرم" يف باحسلا تاحطان لازت ال ،لاثملا ليبس ىلعف .اًثيدح تيرجأ
 اًيئزج كلذ ىزعيو ،اهمظعمب ةيلاخ – "يملاعلا يلاملا يبد زكرم" ـل يزاوملا – "يلاملا
  .نييبرغلا بذجت ال ضايرلا نأ ىلإ

 لجأ نم ةلكشملا ةجلاعمل لوحكلا لوانتب حمستس ةيدوعسلا ةموكحلا نإ لاقي
 تحمسو امنيسلل رود حتف اًرخؤم تزاجأ ةكلمملا نأ ركذُي .بناجألا نييفرصملا بذج
 .بحلا ديعب لافتحالاب

 ال ينيدلا جحلا تالحرف .ةكلمملا يف ةحايسلا عاطق اهرودب ّلشت ةلثامم تامرحم
 عمجلا لالخ نم كلذ نم ةدافتسالاب ةكلمملا بغرتو ،عاطقلا اذه ىلع نميهت لازت
  .ةلطع ءاضقو جحلا نيب

 نع تنلعأو "نييناملعلا" حايسلا ىلإ لوخد تاريشأت ةموكحلا حنمت ،2019 ماع ذنم
 ةيؤر" نمض رخآ عورشم وهو ،"الامأ" لثم ةياغلل ةمخف تاعجتنم ءاشنإل ةريبك ططخ

 ةديعب ،ةلصفنم تاراطم نمضتت يتلا ،ةيحايسلا قطانملا هذه نوكتسو ."2030
 ةلهاستم ةيعامتجا ةمظنأ اهيف يرست ثيحب نييدوعسلا راظنأ نع مئالم لكشب

 حالصإلا نأ ريغ .لوحكلاو ،هيفرتلاو ،سبالملاو ،نيسنجلا نيب طالتخالاب قلعتي اميف
 امب ،ّرم امهالحأ نيرايخ نيب ةيدوعسلا ةموكحلا عضي يئاقتنالاو يبيرجتلا يعامتجالا
 حئارشلا بضغ اًمتح ريثتس ،نيماظنب دحاو دلب ّلح دامتعا وأ ديلاقتلا رسك ةلصاوم نأ
 .عمتجملا يف اًخرش ثدحتو مهءايتساو ناكسلا نم ةظفاحملا

 ةيبنجألا ةلماعلا ىوقلا بذج ةيلمع اهرودب تبّعص ةظفاحملا ديلاقتلا تناكو
 بذجل لضفأ طورش ريفوت ةموكحلا لواحتو .يداصتقالا ةكلمملا لوحتل ةيرورضلا

 ضعب فيفختب اًرخؤم ةموكحلا تماق ،ددصلا اذه يفو .بناجألا لامعلا ءاقبتساو
 لامعلا عنمي يذلاو هدمتعت يذلا ةلافكلا ماظن نمض ةيدقاعتلا تابجوملا
 نود نم ةكلمملا ةرداغم وأ مهلمع رييغت وأ ةيفرصم تاباسح حتف نم نيرجاهملا
  .ىرخأ رومأ ةلمج نم ،ليفكلا نم نذإ
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 يف ةسرش ةيداصتقا ةسفانم ةيدوعسلا هجاوت ،ةيلحملا لكاشملا نع كيهان
 ةمخضلا عيراشملا رارغ ىلع تالاجم نمض كلذ يف امب ،"يجيلخلا نواعتلا سلجم"
 ضايرلا لواحت ثيح ،اهل يسيئرلا سفانملا يه تارامإلا نأب اًملع ؛ةحايسلاو ةيلاملاو
  .ةقطنملا يف يلاملا زكرملاك يبد لحم ّلحت نأ

 نم ةكلمملا ىعست يذلا ةيدوعسلا يف "ةدج جرب" وه ىرخألا ةحضاولا ةلثمألا نم
 قالطنا بقعأ ام ناعرسو .ملاعلا يف ىنبم لوطأك "ةفيلخ جرب" يطخت ىلإ هلالخ
 نع فشكُي مل يرس عورشم وهو ،"يبد روخ جرب" ىلع لمعلا ،ةدج يف ءانبلا لامعأ
 لمعلا فقو ّمتو .لامعتسالل ةحلاصلا تاحاسملا رغصب زيمتيو ،دعب يئاهنلا هعافترا

 نأ ودبيو ،"ةدج جرب" ءانب لامعأ قالطنا نم ةريصق ةرتف دعب "يبد روخ جرب" ىلع
 اهيعس نم ةدج نامرح ةيغب ،ةرامإلل ةيفخلا ةزيملا نوكي نأ وه هنم ديحولا ضرغلا
 .يبدل "ملاعلا يف جرب لوطأ" بقلب ظافتحالاو يملاع يسايق مقر قيقحت ىلإ

 لثمتملا ثدحألا ديعصتلا وه اذه ةسفانملا لسلسم يف ىرخألا لوصفلا نمو
 اهرقم عقي تاكرشب ةيموكحلا دوقعلا رصحب يضقي ةيدوعسلا نع رداص ديدج نالعإب
 وأ "موين" ركذ ىلع َتأي مل هنأ مامتهالا ريثي امو ،ةّدج وأ مامدلا وأ ضايرلا يف يسيئرلا
 ىعسم ةباثمب ةوطخلا هذه نوقلعملا ربتعيو ."ةيداصتقالا هللا دبع كلملا ةنيدم"

 ىلإ تارامإلا نم اهلمع تارقم لقن ىلع تاكرشلا ضحل سئاي ىتح وأ ددشتم
 .ةكلمملا

 

 اهنأ ريغ ،عقاولا ضرأ ىلع رولبتتس ثدحألا ةبرضلا هذه تناك اذإ ام بقرتن نأ ىقبيو
 هذه ىلإ داصتقالا ءاملع ريشي ام اًبلاغف .ةقطنملا يف لصأتت ىرخأ ةلكشم لثمت
 تاحيرصتلاب مستت يتلا ،ةسايسلا بلقت وأ يسسؤملا نيقيلا مدعب ةلكشملا
 تدجُو ىتمو .ةيلعف تاسايسب ةموعدملا ريغ ةمهبملاو ةيئاجفلا ةيموكحلا
 ةطساولا ىلع دمتعي ام اًبلاغو يماظن ريغ اهذيفنتو اهقيبطت نوكي ،تاسايسلا

  .ةاباحملاو

 ءارو اًيساسأ اًببس لّكشيو ةيلودلا تاكرشلا بطقتسي ال قاستالاو ةيفافشلا بايغ
 اًيئاضقو اًينوناق اًذالم رفوت يهف :ةقطنملا يف ةصاخلا ةيداصتقالا قطانملا جاور
  .يسسؤملا نيقيلا مدع نم ةيبنجألا تاكرشلل

 ىلع اًركح تسيل هالعأ ةروكذملا تاسفانملاو لكاشملا نأ ةظحالملا ردجت
 لاثملا ليبس ىلع تيوكلا يف ةفقوتم ةمخض عيراشم ةمثف .اًقالطإ ةيدوعسلا
 اهعافترا غلبي باحس ةحطان نع ةرابع لماخ مخض عورشم وهو ،"ريرحلا ةنيدم"ـك

 وهو ،"ةبحملا رسج" لالخ نم نيرحبلاو رطق نيبو ؛ملك 36 ىلع دتمي رسجو ،م1001
  .ملك 40 لوطب رممل ةلمتكم ريغ ةطخ

 سلجم" لود يف رشتنت ،ةليوطلا روسجلاو ةعفترملا ينابملا عيراشم بناج ىلإو
 نوكت ،نيوانعلا لتحت ةريبك ةمعان ةوق تاسسؤمو تايلاعف "يجيلخلا نواعتلا
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 ةيضاير اًثادحأ ةلثمألا لمشتو .ةقطنملا يف ةلضفملا ماكحلا ةياوه اهتفاضتسا
  .نيسدنهملا رهشأ لبق نم ةممصم فحاتمو ةيلود تاعماج مرُحو ،ةيملاع

 ىلإ يروفحألا دوقولا نم لاقتنالابف .ةيادبلا ىوس ةيميلقإلا ةسفانملا تسيلو
 ةوق ىلإ ريغص لاجم يف ةريبك ةوق نم جيلخلا لوحتيس ،ةمدقتملا ايجولونكتلا

 يف فقت نأ "يجيلخلا نواعتلا سلجم" لود ىلع نيعتيسف :ريبك لاجم يف ةريغص
 ددعو يلحملا جتانلا يلامجإ تاذ ةيبونجلا ايروك رارغ ىلع نييملاع نيسفانم هجو
 ناتدئارلا اهيف امب – "500 لابولغ نشتروف" نمض ةكرش 14و ،اًبيرقت امهسفن ناكسلا

 ملاع يف ناتقالمعلا ناتكرشلاو ،"يج لأ"و "غنوسماس" ايجولونكتلا ملاع يف
 ةمئاقلا كلت يف ةدحاو ةكرش جيلخلا يف ةمث ،ةازاوملا يف ."ايك"و "يادنويه" تارايسلا

 ."وكمارأ" يهو

 لودلا تاموكح نيعتست ،اًيملاعو اًيميلقإ ةحوتفم ةحاس نوكت نأ ىلإ علطتت ذإو
 ،ربكألا قفنملا ةيدوعسلا ربتعُت ،قايسلا اذه يفو .ةلئاطلا ةيطفنلا لاومألاب ةيجيلخلا

  .2030 ةياغل رالود نويليرت 1.3 ةميقب رخآ يرامثتسا جمانرب نع نالعإلا عم

 .اهسفن ةميدقلا ةلشافلا تاسايسلا ىلع هقافنإب فاطملا ىهتنا نإ يفكي ال لاملا
 كلذ ينعي دقو .اهب صاخلا ديرفلا عيبلا ضرع نم ةيجيلخ ةلود لك ديفتست نأ بجيو
 رارغ ىلع ةصصختملا ةيلاملا تاجتنملا وأ نامُع يف ةيفاقثلاو ةيعيبطلا ةحايسلا
 يف تاعماجلا ىقرأ ةيدوعسلا ّمضت امك .نيرحبلا يف لفاكتلاو ةيمالسإلا ةفريصلا
 يف "دهف كلملا ةعماج"و ةدج يف "زيزعلا دبع كلملا ةعماج" رارغ ىلع ةقطنملا
  .نارهظلا

 ةموكحلا تجلاع ام اذإ ةفرعملا ىلع مئاق يلعف داصتقال ةريبك ةصرف كلذ ربتعُي
 يف ثوحبلاو مولعلاو يلاعلا ميلعتلا ناقيعت نيتللا نيتيسيئرلا نيتلكشملا
 ةينازيملا نم لاومألا صيصخت ةداعإ لالخ نم ليومتلا ةدايز اًلثم اهيلعف .ةقطنملا
 .يلحملا جتانلا يلامجإ نم %8 ىلع ذوحتست يتلا ،ةمخضلا ةيدوعسلا ةيركسعلا

 ةيرحلا زيزعت ةصاخبو ،يقيقح يميلعت حالصإب ةرشابملا كلذك اهيلع نيعتيو
  .ةيميداكألا

 نأ املاطو .ةديجلا تاسسؤملاو ديجلا مكحلا ىقبي راهدزالل مهألا نّوكملا نأ الإ
 مّدقت زارحإ يف لمألاف ،اهتاسايس يف قاستالاو ةيفافشلا يف اًصقن يناعت ةقطنملا
  .ليئض مئاد

 ّدجلا لمحم ىلع يسسؤملا حالصإلا "يجيلخلا نواعتلا سلجم" لود ذخأت نأ نم ّدب ال
 ذيفنت ّمت ام اذإو ."ًايلاع ءادأ مّدقت ةلوؤسمو ةفافشو ةلاعف ةموكح ليكشت" لالخ نم
 .بسحف ةيبنجألا تاكرشلا باطقتسا ىلع اهراثآ رصتقت نل ،ةيدجب تاحالصإلا هذه
 نل يضاملا ماعلا %15 ىلإ %5 نم ةيدوعسلا يف ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا عفرف
  .ةريخألا ةيبيرضلا ةدايزلا لثمي
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 ةلبقملا ناملس نب دمحم ةلباقم نوكت نأ بجي ،ةثراك بّنجت ةيدوعسلا تدارأ نإ
 ىلعو ققحتت ال دق يهابتلا ىلع ةمئاق ةمخض عيراشم ىلع قافنإلا نم اًلدب :ةفلتخم
 ليوحت نم ّدب ال ،ىودجلا ميدع يميلقإ قابسو ةيمانتم ةيلام دويق هجو يف شيجلا

 نيعتيو .ثوحبلاو ميلعتلا يهو الأ ،ةكلمملل ةيسفانتلا ةزيملا هاجتاب زيكرتلا راسم
 يسسؤملا نيقيلا مدع صيلقت لالخ نم ديدج نم ةيلودلا تاكرشلا ةقث باستكا

 فيفختلا يف اًلثمتم ربكألا يدحتلا ىقبيو .ةلءاسملاو ةيفافشلا زيزعتو ،يسايسلاو
 .نينطاوملا ريفنت نود نم ةياغلل ةظفحتملا ةيعامتجالا دعاوقلا نم

Washington Institute, Stalling Visions of the Gulf: The Case of Saudi Arabia’s 
Vision 2030, 14/05/2021 

 ماعلا اذه ًاضئاف ققُحت دق ةيدوعسلا

 
 جتانلا نم %12 وأ ،رالود رايلم 79 هردق اًيلام اًزجع ةيدوعسلا تلجس ،يضاملا ماعلا يف
 فصنلا يف ىلعأ وأ يلاحلا ىوتسملا دنع راعسألا تلظ اذإ نكلو ،يلامجإلا يلحملا
 لوأل ،يراجلا ماعلا لالخ ةينازيملا يف ضئاف كلذ نع جتني دقف ،ماعلا اذه نم يناثلا

 تاحالصإلا ىلإ ،طفنلا راعسأ ىلإ ةفاضإلاب ،رمألا اذه دوعيو .2013 ذنم ةرم
 بئارضلا عفر لثم ،ةقباسلا تاونسلا يف ةكلمملا اهب تماق يتلا ةيداصتقالا

  .ةيمومعلا تاقفنلا ضيفختو

 ةمزأ تناك ثيح ،طفنلل ةردصملا لودلل ةمتاق تاعقوتلا تناك يضاملا عيبرلا يف
 اهنكلو ةريصق راعسأ برح يف ايسورو ةيدوعسلا تلخد ،دعاصت ةلاح يف انوروك



 

17 
 

 ،يوجلا رفسلا بنجتو لزنملا نم لمعلل ملاعلا لوح سانلا هجوت عمو .ةملؤم
  .ةملظم طفنلا ىلع بلطلا تاعقوت تحبصأ

 اًيموي ليمرب نويلم 9.7 ةغلابلا ةقوبسملا ريغ +كبوأ تاضيفختب يوقلا مازتلالا ىدأ
 دعب يجيردت لكشب دعاسو راعسألل ىندأ دح عضو ىلإ 2020 ليربأ يف اهيلع قفتملا

  .قوسلا نزاوت ةداعإ ىلع ةمزألا نم ماع

 اذه مويلا يف ليمرب فلأ 350 رادقمب جاتنإلا ةدايز يف +كبوأل ةيلاحلا ةطخلا لثمتت
 يف مويلا يف ليمرب فلأ 441و ،وينوي يف ىرخأ ةرم مويلا يف ليمرب فلأ 350و رهشلا
  .ويلوي

 ليمرب نويلم غلابلا بناجلا يداحأ يفاضإلا اهضفخ نع عجارتلل ةيدوعسلا ططخت
 اذه ةيفاضإلا ماجحألا يف اًيموي ليمرب فلأ 350 نم اًءدب ،ويلوي ةياهن لولحب مويلا يف
 .رهشلا
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 ةقثب ،يوجلاو يربلا رفسلا يف اًريبك اًعافترا عقوتت يتلا ،طفنلل ةردصملا لودلا رعشت
  .هدعب امو 2021 ماع نم يناثلا فصنلل قوسلا تاعقوت نأشب ربكأ

 شعتنا دقف - ديازتملا بلطلل مهم ردصم يهو - دنهلا يف انوروك ةمزأ نم مغرلا ىلع
 ىلإ ةفاضإلاب ةينغلا نادلبلا يف ميعطتلا تالدعم عافترا لالخ نم طفنلا قوس

  .قالغإلا تايلمع فيفخت
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 نويلم 5.4 رادقمب عفتريس طفنلا ىلع بلطلا نأ نآلا ةيلودلا ةقاطلا ةلاكو عقوتت
 نادلبلا يف ةيطفنلا تاجتنملاو ماخلا تانوزخم نأ ردقتو ،ماعلا اذه مويلا يف ليمرب
  .2019-2015 طسوتم نم برقي ام ىلإ تضفخنا دق ةيمانلا

 تنرب ماخ راعسأ تعفترا .بلطلا تاعقوت نأشب لؤافتلا طفنلا راعسأ سكعت
 ليمربلل اًرالود 60 قوف تلظو ماعلا اذه عيبر ىتح 2020 ربمفون نم درطم لكشب

  .ليمربلل اًرالود 70 ةبتع ةزيجو ةرتفل تزواجت اهنأ نم مغرلا ىلع ،رياربف لئاوأ ذنم

 ىلإ 2014 سطسغأ نم تايطايتحالا نم رالود رايلم 258 ةيدوعسلا تفزنتسا
  .2017 سطسغأ

 تعفر .2018 نم ةيادب ةفاضملا ةميقلا بئارض جيلخلا لود نم ديدعلا تلخدأ
 ،يضاملا ويلوي يف ٪15 ىلإ ٪5 نم ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ئجافم لكشب ةيدوعسلا

 ءانثأ كلهتسملا فيلاكت ةدايز عم ةيطفنلا ريغ تاداريإلل اًمهم اًردصم رفو امم
 .يداصتقالا شامكنالا

 
  .اهرامث يتؤت ىتح ةيداصتقالا تاحالصإلا هذه ضعب رمتست نأ يغبني

 جتانلا نم %12 وأ ،رالود رايلم 79 هردق اًيلام اًزجع ةيدوعسلا تلجس ،يضاملا ماعلا يف
 فصنلا يف ىلعأ وأ يلاحلا ىوتسملا دنع راعسألا تلظ اذإ نكلو ،يلامجإلا يلحملا
 لوأل ،يراجلا ماعلا لالخ ةينازيملا يف ضئاف كلذ نع جتني دقف ،ماعلا اذه نم يناثلا

 .2013 ماع ذنم ةرم

 عبسلا تاونسلا ىدم ىلع طفنلا راعسأ ضافخنا نأ يف كش كانه سيل ،كلذ عمو
  .ريثكب ربكأ ةمكارتملا نويدلا كلذ يف امب ،ريبك رثأ هل ناك ةيضاملا
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 يف ءاضعألا لودلا نكل ،نسحتلا يف يلكلا داصتقالا فورظ رمتست نأ حجرملا نم
  .تايدحت هجاوت لازت ال +كبوأ

 ةدايقب - +كبوأ ةمظنم لظت نأ حجرملا نم ،ىوقألا قوسلا تايساسأ نم مغرلا ىلع
 ةحصل ةيجيردتلا ةدوعلا نامضل تاضيفختلل يوقلا لاثتمالا ىلع ةزكرم - ةيدوعسلا

 .ءاضعألا لودلا تاداصتقاو طفنلا قوس

Center for Strategic and International Studies, Stronger Oil Prices Boost OPEC 
Economies, 18/05/2021 
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 نميلا يف برحلا
  نييثوحلا عم ةيسامولبدلا

 
 ضارتفا ىلإ دنتست نميلا يف برحلا ءاهنإل ةيلاحلا ةيكيرمألا ةيسامولبدلا دوهجلا نإ

 نم نكل .ىرخألا ةينميلا ىوقلا عم يسايس لح ىلع نوحتفنم نييثوحلا نأب يمهو
 .مهترطيسل لماكلاب نميلا عاضخإ وه برحلا ءاهنإل نييثوحلا موهفم نأ حضاولا

 تارايخ نع ثحبت نأو ،ًالوأ عقاولا اذهب فرتعت نأ ةدحتملا تايالولل يغبني ،هيلع ءانبو
  .نييثوحلا عم لماعتلل ةيسامولبدلا ريغ ىرخأ

 نيب لمألا نميلا يف برحلا ءاهنإل ةيسامولبدلا "فيثكتب" ندياب وج سيئرلا مازتلا دّلو
  .ةسايسلا يعناصو مالسلا يسرامم

 ةيموجهلا تايلمعلل يكيرمألا معدلا لك يهنيس هنأب ندياب حرص ،هترادإ مازتلا تابثإل
 ةمظنمك نييثوحلا فينصت ىغلأ امك .ةحلسألا تاعيبم كلذ يف امب ،برحلا يف
 .ةيبنجأ ةيباهرإ

 اوعجشو ،"مالسلل ةيخيرات ةصرف" اهرابتعاب ندياب تارارقب نيبقارملا ضعب ىفتحا
 ةقثلا ءانبل ايسورو رطقو نامُع كارشإ لالخ نم ةيسامولبدلا ةفعاضم ىلع ةرادإلا
  ."ةيسايس ةيوست" لجأ نم مخزلا ديلوتل نييثوحلاو ةدحتملا تايالولا نيب

 ةرايزب ،ثيفيرغ نترام ،نميلل صاخلا ةدحتملا ممألا ثوعبم ماق ،مخزلا اذه لالخ نم
 نييثوحلا ىلع طغضلاب اهعانقإل ةلشاف ةلواحم يف ،رياربف لئاوأ يف ةرم لوأل ناريإ

  .ةصرفلا مانتغال
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 ىلإ ةسماخلا هتلحر يهو ،ضايرلاو نامُع ىلإ غنيكردنيل رفاس ،ةريخألا ةنوآلا يف
 سمخلا لودلا ةعومجمو ثيفيرغ ىلإ مضنا ثيح ،رياربف يف هنييعت ذنم ةقطنملا

  .رانلا قالطإ فقو لجأ نم طغضلل نييميلقإلا نيلوؤسملا رابك عم تاثداحم ىرجأو

 هذه تلشف ،ةيضاملا فصنلاو ثالثلا تاونسلا لالخ ثيفيرج تالواحم لثم اًمامت
 لاقو .نيثوعبملا ةلباقم نويثوحلا ضفر دقف .مخزلا باستكا يف اًضيأ ةلواحملا

 لصوتلل هيف نوكن نأ دون يذلا ناكملا يف انسل" :نامُع ةلوج بقع نايب يف ثيفيرج
 ."قافتا ىلإ

 يف عضولا رمتسي ،برحلا ءاهنإب قوبسملا ريغ يلودلا مازتلالا نم مغرلا ىلع
  .ديعصتلا

 ةنيدم ىلع ةرطيسلل ةلواحم يف يركسعلا مهموجه نويثوحلا فثك ،ندياب رارق دعب
  .ةينميلا ةموكحلل لقعم رخآو يندم نييالم 3 اهنطقي يتلا ،برأم

 يضوافتلا مهفقوم زيزعتل ةلواحم وه نييثوحلا ديعصت نأ نيللحملا ضعب ىري
 ةسدع لالخ نم نييثوحلا ريسفت ةلواحم نإف ،كلذ عمو .مالسلا تاثداحمل ًابسحت
 ةيسايسلا مهتيجولويديأ ةشقانمف ،مهاياون مهفل ةقيرط لضفأ نوكت ال دق ةيعقاو
 .ةيسامولبدلل مهتيهش مييقتو مهلاعفأ مهفل ةيمهألا غلاب رمأ

 تيبلا لهأ نأب يوق ينيد ناميإ يف قمعب ةرذجتم ةيسايسلا نييثوحلا تاحومط نإ
 اذهبو .نيملسملا مكح يف قحلا مهل طقف )ينميلا حلطصملاب نييمشاهلا وأ(
 .ةمامإلا ةداعإ يف ةبغرلاب نوعوفدم مهنإف ،ىنعملا

 ةديحولا ةيعرشلا ةطلسلا مهنأ ىلع مهسفنأ نويثوحلا ىري ،داقتعالا اذهب اًداشرتسا
  .ةيدوعسلا نيبو مهنيب عارص هنأ ىلع عارصلا ةيؤرو نيينميلا ليثمتل

 ةقيثولا يوتحت ."نميلا ىلع" برحلا ءاهنإل "مهتيؤر" نويثوحلا مدق ،2020 ليربأ يف
  .لمتحم طسو لح ىلإ ةراشإ يأ مدقت ملو ،بلاطملا نم "تاينمأ ةمئاق" ىلع

 ،نيعيقوتل ةحاسم عم نيفرط نيب نوكتل تبتُك تاحفص ينامث نم ةنوكملا ةقيثولا
 هدوقت يذلا فلاحتلا ةدايقل رخآلاو "ءاعنص يف ةينميلا ةيروهمجلا ةدايق" ـل امهدحأ
  .ةيدوعسلا

 ،مهتدايقل عضخت ال ىرخأ ةهج يأ وأ يداه روصنم هبر دبع ةموكحب نويثوحلا فرتعي ال
  .شعاودلاو نييدوعسلا "ةقزترملا" ـب اًعيمج مهيلإ نيريشم

 ىلع يساسأ لكشب دمتعت ايشيليم نم نويثوحلا لوحت ،هللا بزحو ناريإ ةدعاسمب
 نمألل اًريبك اًيدحت لكشتو - اهب ناهتسي ال ةيركسع ةوق ىلإ ةريغصلا ةحلسألا نئامك
 .ةقطنملا يف

 ةرمتسم ةلحر ىلإ ةراشإ يف ،"ينآرقلا راسملا" ىلع هنأب مهعسوت نويثوحلا فصي
 نويثوحلا فصي ام اًبلاغ ،عقاولا يف .سدقلا "ريرحت" فدهتستو نميلا نم أدبت



 

23 
 

 دمحم يثوحلا يدايقلا لاقو .ربكأ ةيمالسإ ةدنجأ نم ءزج اهنأب نميلا يف مهتكرعم
 نأ اًفيضم ،"هرماوأو هللا ةدارإل اًذيفنت" ناك برأمل ريخألا نيدرمتملا ماحتقا نإ يتيخبلا

  ."سدقلا ةباوب" يه برأم

 فقول ةيدوعسلاو ةدحتملا تايالولا ثوعبم تاحرتقم اوضفر ،ةريخألا ةنوآلا يف
 هيف ةداوه ال يذلا يركسعلا مهعفد نولصاوي امنيب ينطولا ديعصلا ىلع رانلا قالطإ
 .ىرخألا ةيلودلا ةلعافلا تاهجلاو ةدحتملا ممألا تاوعد نيلهاجتم ،برأم وحن

 طورشم ريغ ءاهنإ نوديري مهنأ رركتم لكشبو اًنلع نويثوحلا حرص .ىرخا هرمو
 اذه .نميلا نم هتاوق باحسناو ةيدوعسلا هدوقت يذلا فلاحتلل يركسعلا لخدتلل

 برأم ىلع ءاليتسالا ىلع نوممصم مهنإ ."نميلا يف برحلا ءاهنإ" ـل مهفيرعت وه
  .نميلا ةيقبو

 ريثأتلا ةعمتجم ةدحتملا ممألاو نييبوروألاو نييرطقلاو نيينامعلاو سورلل سيل
  .راسملا رييغتب مهعانقإل

 يف اًضيأ يدوعسلا يركسعلا لخدتلا لشف ،ةيضاملا تسلا تاونسلا ىدم ىلع
 ةلواط ىلإ سولجلا ىلع ةدرمتملا ةعومجملا رابجإو اًيركسع نييثوحلا فاعضإ
  .ةين نسحب تاضوافملا

 يف مهست نأ حجرملا نم ةللضم تاسايس ىلإ الإ يدؤي نل كلذب فارتعالا مدع نإ
 هلكشت يذلا عسوألا ينمألا ديدهتلا ةجلاعم يف لشفتو نميلا يف عارصلا دمأ ةلاطإ
 .ةقطنملا يف ناريإ

Middle East Institute, The Houthis and the limits of diplomacy in Yemen, 
06/05/2021 
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 تاناهرو تالالد :برأم ةكرعم

 
 ةجيتن رثؤت فوسو ،نميلا يف نيلعافلا لكل ةيركسعو ةيداصتقا ةيمهأ برأم لمحت
 نكميو .نميلا يف ةرطيسلا طئارخ لكش ىلع 2021 رياربف ذنم اهيف ةرئادلا ةكرعملا
 نييثوحلا مزعل ةجيتن تناك اهنأب ةيدوعسلا مالسلا ةردابمل نييثوحلا ضفر ريسفت
 ةفلتخم ةقيرطب نييدوعسلا عم نوضوافتي فوس اهنيح مهنأل ،برأم ىلع ةرطيسلا
 ةلداعملا جراخ نوكت فوس ضايرلا نم ةموعدملا ةينميلا ةموكحلا نإ ثيح ،ًامامت
 ،ةينطولا ةمواقملل يسايسلا بتكملل تارامإلا سيسأت عمو .برأم نودب ةينميلا

 .نميلا يف ءافلح الب ًايلمع ضايرلا نوكتس

 نم ةفثكم تامجه نشت ةيثوحلا هللا راصنأ ةعامجو 2021 رياربف /طابش علطم ذنم
 يف ىرت يتلا تاريذحتلا مغر ،اهيلع ةرطيسلا فدهب برأم ةنيدم ىلع رواحم ةدع
 ىلإ ةفاضإ ،سانلا نييالمل ةيناسنإ ةثراك ةيندملا تاعمجتلا نم كراعملا بارتقا
 يف رمتستو كلذل هبأت مل يثوحلا ةعامج نأ ديب .ةيسايسلاو ةيداصتقالا دالبلا تامزأ

  .ضرألا ىلع بساكم قيقحتل اهيعس

 ةيخيراتلا ةيزمرلاو ةيركسعلاو ةيداصتقالا تاناكمإللو ،اهعقومل برأم ةيمهأ عجرت
 ةيدوعسلا نيبو ،يثوحلا ةعامجو ةينميلا ةموكحلا نيب عارصلا يف اهب ىظحت يتلا

 .ىرخأ ةهج نم ناريإو

 برحلا يف يبرعلا فلاحتلا رودل دومجلا هبش ةلاح يف اهموجه يثوحلا ةعامج تنش
 نم ةديفتسم ،ةريخألا ةنسلا لالخ تامجهلا دصب ةينميلا ةموكحلا تاوق ءافتكاو

 اهمعد ءاهنإ اهنالعإو ،ةيدوعسلا ىلع ندياب وج يكيرمألا سيئرلا ةرادإ طوغض
 ةعامج فينصت ءاغلإو ،نميلا ىلإ اهل اصاخ اثوعبم غنيكردنيل يثوميت نييعتو ،برحلل
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 يممألا نيثوعبملا دوهج ةحوارمو برأم ةكرعم ريشتو .ةيباهرإ ةمظنمك يثوحلا
 .يلودلا عمتجملا لشف ىلإ اهناكم غنيكردنيل ميت يكيرمألاو نترام تفيرج

 يف يبرعلا فلاحتلا لخدت تايادب ىلإ يركسعلا دهشملا تاهجاوملا عقاوم ديعت
 تاسسؤم رايهنا ذنم اهعاضخإ ةلواحم مامأ برأم ةنيدم تدمص دقف ،2015 سرام
 قباسلا ينميلا سيئرلا اهفيلحو يثوحلا ةعامج بالقنا ءارج 2014 ماع ةياهن ةلودلا

  .حلاص هللا دبع يلع

 ةموكحلا ءادأ فعض :ىلوألا ،نيتلالد لزتخي برأم ماحتقا ىلع هللا راصنأ ةعامج رارصإ
 يف ةموكحلا معدب لثمتملا ،نلعملا هفده قيقحت يف فلاحتلا لشفو ،ةينميلا
 :ةيناثلاو ،برحلا نم تاونس تس دعب ةلودلا تاسسؤم ىلع اهترطيس ةداعتسا
 تانوكملا ةيقب عم ةيسايسلا ةكارشلاو ةيوستلاب نييثوحلا ةبغر بايغ يف نمكت
 بيغت املثم تالزانتلا ميدقتل مهعفدي ام نودجي ال ،اهنيح ،مهنأل ،ةموكحلل ةمعادلا
  .مهترطيس قطانم عيسوت تايلمع فاقيإل مهعفاود

 ةيركسعلا تاهجاوملا تايكيمانيدل اقفو اهتيمهأ يف ،ماع نم رثكأ ذنم ،برأم تلوحت
 نأ دعب ،تاظفاحملا ةيقب ىلع ةرطيسلل قلطنمو ،ةيداصتقالا ةمينغلل زفاح ىلإ

 ةموكحلا تاوقل ةيركسعلا تايلمعلل ًاردصم تاونس سمخ ىدم ىلع برأم تلظ
 .ءاعنص ةمصاعلا ىلع ةرطيسلا ةداعتسال ىعست يتلا

 ققحت مل ،2021 رياربف /طابش يف ،تامجهلا ءدب ذنم رهشأ ةثالث نم رثكأ رورم مغر
  .ةديدش ةمواقم هجاوت اهنأل ضرألا ىلع ًاريبك ًامدقت نييثوحلا ايشيلم

 ءادتبا ،ةيميلقإلاو ةينميلا ىوقلا نم ددع تاناهر برأم ةنيدم ةكرعم جئاتن ىلع فقوتت
 نكميو ،ةكرعملا هذه يف راصتنالل ةيركسعلا اهتايناكما ترخس يتلا يثوحلا ةعامجب

 تاضوافم لشفو برحلا فقول ةيدوعسلا ةردابمل يثوحلا ةعامج ضفر مهف
 .ةجيتنلا هذهل هفسأ يممألا ثوعبملا نلعأ يتلا طقسم

 قراط ديمعلا هدوقي يذلا ةينطولا ةمواقملل يسايسلا بتكملا نالعإ ىلإ رظنلا نكمي
 يتأي هنأ ؛ًايتاراما ًاضيأ موعدملا حلاص هللا دبع يلع قباسلا سيئرلا قيقش نبا حلاص
 يف هتاوق جمد تاوعد نم برهتلاو ،ةيسايسلا تاضوافملل دادعتسالا قايس يف
 .ةينميلا ةموكحلل عباتلا ينطولا شيجلا

 ءارفسلاو يلودلا ثوعبملا عم هسيئر لصاوتو ،يسايسلا بتكملا راهشإ ريثيو
 ثيح ،ةينميلا ةموكحلل ةمعادلا ةيسايسلا تانوكملا فواخم ،نميلا ىدل نيدمتعملا
 نمض يبونجلا يلاقتنالا سلجملا رارغ ىلع ةسفانم ةوق يسايسلا بتكملا يف ىرت
 نيب ثدح يذلا يئزجلا براقتلا ىلع ًابلس سكعني دق ام وهو ،تارامإلا ةيجيتارتسا

 عم نمازتلاب ،ةكرتشملا رطاخملاب روعشلاو برأم ةكرعم عقو ىلع تانوكملا هذه
 هب يثوحلا ةعامج مازتلا مدع ةجحب ملوهكوتس قافتا نم باحسنالاب تابلاطملا

  .برأم ةمجاهمل اهيلتاقم لقنل يبرغلا لحاسلا ةهبج فقوت اهلالغتساو
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 ثيح ،ةينميلا ةحاسلا يف تالعافتلا ةطراخ يف ةلويسلا ةلاح ىلإ ريشت تاروطتلا هذه
 اذه ىهتنا ،يثوحلا ةعامج عم فلاحت يف قباسلا سيئرلا همع عم قراط ديمعلا ناك
 "ندع" ىلإ لقتنا مث ،2017 ربمسيد /لوألا نوناك 4 يف همعل ةعامجلا ةيفصتب فلاحتلا

 .تارامإلا ةياعرب ةيدوعسلا عم لاصتا تاونق حتفو يلاقتنالا سلجملا عم مهافتو

 ةيسايسلا ةيوستلا تابراقم نمض ةينطولا ةمواقملل يسايسلا بتكملا نالعإ يتأي
 ،ةيميلقإلا ىوقلا حلاصمو ةيلحملا ةحلسملا لئاصفلا نيزاوم ىلع ءانبلا لواحت يتلا

 قيقحتل فنعلا جاهتنا ىلع اهعجشتو ،ينميلا بعشلا حلاصم عم اهضراعت ردقبو
 ءانثأ تزرب يتلا ةيلحملا ىوقلا نأو اصوصخ ،حاجنلا صرف اهل رفوتت ال ؛بساكملا
 ةفاضإ ،يجراخلا معدلا ىلع دامتعالاو تابثلا مدع نم يناعتو ،لكشتت لازت ال برحلا
 وأ ةيسايس تايوه نع ربعت الو ريغتلاب فصتت ضرألا ىلع اهترطيس طوطخ نأ ىلإ

 .ةيوهج ىتح وأ ةيفئاط

Carnegie Endowment for International Peace, The Battle for Ma’rib: Insights 
and Outlook, 21/05/2021 
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 نميلا نم ءازجأ ىلع ناذوحتست تارامإلاو ةيدوعسلا

  
 ءازجأ يف امهدوجو خيسرت ىلإ ةريخألا تاونسلا لالخ تارامإلاو ةيدوعسلا تهجتا

 نود لبقتسملا يف قطانملا هذه نع يلختلا دراو يف مهنأ ودبي الو ،نميلا نم ةددحم
 ديحولا بسكملا وه قطانملا هذه ىلع ذاوحتسالا نوكي امبرو ،ةريبك ةيلود طوغض

 ةيدوعسلا تلمع دقف .نميلا يف ةليوطلا امهبرح نم ناتلودلا هيلع لصحتس يذلا
 رزج ىلع ذاوحتسالا ىلع تارامإلا تلمع اميف ،ةرهملا ةظفاحم ىلع ذاوحتسالا ىلع
  .ىرطقسو نويام :ةيجيتارتسالا نميلا

 ةيدوعسلا تخسر ،نميلا يف فلاحتلاو نييثوحلا نيب مالسلا ةيلمع رثعت عم
 ىلختت نأ حجرملا ريغ نمو .نميلا نم ةيجيتارتسا ءازجأ ىلع امهتضبق تارامإلاو
 .ةريبك ةيلود طوغض نود امهبساكم نع يبظ وبأو ضايرلا

 ربكأ يناث ،ةرهملا ةظفاحم وأ ةيقرشلا ةظفاحملا ىلع مهمامتها نويدوعسلا زكر
  .نامع ةنطلسل ةمخاتملاو ،نميلا يف ةظفاحم

 اهنكسيو نميلا لامش يف نويثوحلا اهيلع رطيسي يتلا يضارألا نع ةديعب ةرهملا
 ةيقب نع مهزيمت ةغلب نوثدحتي ةرهملا ناكس نم ديدعلاو .ةنس نوملسم
 ةظفاحملا ناكس ددع لصي دقو .نميلا ءاحنأ عيمج يف ةيبرعلا ةغللاب نيثدحتملا
  .ةياغلل ةبراضتم نميلا يف ةيناكسلا تاريدقتلا نأ نم مغرلا ىلع ةمسن 300,000 ىلإ

 مضت يتلاو ،ةرواجملا ةينامعلا رافظ ةظفاحمب اًقيثو اًطابترا يرهملا طبترا املاطل
 .ةيرهملا ةغللاب نيقطانلا ناكسلا نم ًاليلق اًددع اًضيأ
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 ءانيملاو اهزكرم اولتحاف ،ةرهملا ىلع ًايجيردت نويدوعسلا رطيس ،2017 ماع نم ًءادتبا
  .نامع عم ةيدودحلا زكارملا ىلع اورطيسو

 اهعم ةفلاحتملا ةيلحملا لئابقلاو نييدوعسلا نأ شتوو ستيار نمويه تدافأ
 ىدلو ،مهلالتحال ةضراعم يأ قحسل يفسعتلا زاجتحالاو بيذعتلاو ةوقلا اومدختسا
 .نآلا ةظفاحملا يف ةيناطيتسا ةرؤبو ةدعاق 20 نآلا نييدوعسلا

 ثيح .يدنهلا طيحملا ىلإ اًرشابم ًالوصو ةيدوعسلا ةرهملا ىلع ءاليتسالا حنمي
 نم .رحبلا ىلإ ةرهملا ربع ةيقرشلا اهتقطنم نم يطفن بيبانأ طخ ءانب ضايرلا مزتعت

 نم دحيو ،طفنلا ريدصتل زمره قيضم ىلع ةيدوعسلا دامتعا نم ففخي نأ كلذ نأش
 .ضايرلا ىلع لمتحملا يناريإلا ذوفنلا

  .ةرهملا يف نييدوعسلا رود بثك نع نوينامعلا بقاري

 يذلاو ،تاينيعبسلا يف رافظ درمت معدل يعويشلا نميلا بونجل ةدعاق ةرهملا تناك
 ةلودلا يه نامُعو .ينامعلا شيجلا ةدعاسمل تاوق ناريإ هاش لسرأ نأ دعب مزُه
 يف ةدياحم تلظو يدوعسلا يبرحلا فلاحتلا ىلإ مضنت مل يتلا ةديحولا ةيجيلخلا
 ناكو .طقسم يف نييثوحلا عم ةيجراخ تاثداحم فيضتست ام اًبلاغو ،نميلا
 ناك نميلا يف لخدتلاب ةيدوعسلا رارق نأ 2016 ماع يف ىأر دق سوباق ناطلسلا

 ةرهملا تاظفاحم اميس الو ،نميلا لبقتسمب قحب متهم هتفيلخ .ًاللضمو ًاشئاط
 .ةيقرشلا ةيبونجلا تومرضحو

 يف اهرود تارامإلا تصلق .ةيجيتارتسالا نميلا رزج ىلع زكرت ،ىرخأ ةيحان نم ،يبظ وبأ
 ردق ينميلا عقنتسملا نم جورخلا ءودهب نويتارامإلا راتخاو .يضاملا ماعلا برحلا
 بويجلا ضعب مهيدل لازي ال نكلو .ريبك لكشب ندع يف مهدوجو نم اوللقو ،ناكمإلا
 .نيرخآ نيعقومو ةوبشو اخملا يف تاوقلا نم ةريغصلا

 ،ةريخألا ةنوآلا يف .ةيسيئرلا رزجلا نم ديدعلا يف ريبك لكشب طشنت تارامإلا نكل
 نويام ةريزج يف ةريبك ةيوج ةدعاق ينبت تارامإلا نأ ةيعانصلا رامقألا روص ترهظأ
 ةحاسم غلبت .ندع جيلخب رمحألا رحبلا طبري يذلا بدنملا باب قيضم يف عقت يتلا
 ةباوب" وأ بدنملا باب ىلع ةرطيسلا حاتفم يهو ،ةعبرم لايمأ ةسمخ ةريزجلا
 ."عومدلا

 لاغتربلا تلتاقت .ةميدقلا روصعلا ذنم تايروطاربمإلل اًفده تناك نويام
 نم نويناطيربلا اهعزتنا .رشع عباسلا نرقلا يف اهيلع ةينامثعلا ةيروطاربمإلاو
 ةيطارقميدلا نميلا ةيروهمج ترطيس .سيوسلا ةانق ءانب ءانثأ 1857 ماع نيينامثعلا
 مهنكل ،2015 ماع يف نويثوحلا اهذخأ .1968 ماع يف اهيلع ةيعويشلا ةيبعشلا

 .2016 ماع يف نييتارامإلا مامأ اهورسخ

 ةريزج نم ريثكب ربكأ يهو .ندع جيلخ يف ىرطقس ةريزج ىلع رطيست اضيأ يبظ وبأ
 ،ليبخرألا يف ةريزج ربكأ يهو ةمسن 60.000 اهناكس ددع غلبي ىرطقس ،نويام
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 اًءزج حبصت نأ لبق ةرهملا ةنطلس نم اًءزج تناك اًيخيرات .اًضيأ ىرطقس ىمستو
 مدختسُت ةيركسع ةدعاق نييتارامإلل .ةيبعشلا ةيطارقميدلا نميلا ةيروهمج نم
 .ندع جيلخو بدنملا باب يف ةيرحبلا ةكرحلا نع ةيرابختسالا تامولعملا عمجل

 نم ءزجك ىرطقس نوروزي نييليئارسإ حايس نع اًرخؤم ةيفحص ريراقت كانه تناك
 ودبيو ،يبظ وبأو يبد نييليئارسإلا فالآ راز .تارامإلاو ليئارسإ نيب ميهاربإ تايقافتا
 سيئرلا ةموكح تجتحاو .ةريزجلا ىلإ ةيعوبسألا تالحرلا نم ديفتسي مهضعب نأ
 ىلع ةينميلا ةدايسلا ةداعتساب تبلاطو ةحايسلا ىلع يداه روصنم هبر دبع ينميلا
 ريغ اهنأب اهفصتو ةليوط ةرتف ذنم يداه ةموكحب فرتعت ال يبظ وبأ نكل ،ةريزجلا

 .ةلاعف

 اتزفق يذلا فلكملا عقنتسملا نم ةدافتسالا ىلع يبظ وبأو ضايرلا نم لك صرحت
 ديحولا بسكملا وه ةيجيتارتسالا يضارألا ىلع ذاوحتسالا نوكي دق .2015 ماع يف هيف
  .ًادبأ ةينمي ةموكح يأ هلبقت مل ول ىتح عقاولا مكحب ذاوحتسالا متي دقو .نكمملا

 قباسلا نم سيلف .نميلا لاصوأ عيطقت يف اًفرط ةدحتملا تايالولا نوكت الأ بجي
 يغبنيف ،نميلا يف رانلا قالطإ فقو بيترت مت اذإ هنأ دّكؤت نأ نطنشاول ةبسنلاب هناوأل
 ىلإ ةرطيسلا ةداعإو ،ىرطقسو نويمو ةرهملا ءالخإ نييتارامإلاو نييدوعسلا ىلع
  .نيينميلا

Brookings Institution, Saudi Arabia and the UAE consolidating strategic 
positions in Yemen’s east and islands, 28/05/2021 
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 ةيلودلا تاقالعلا
  ةيكيرمألا ةينمألا ةسايسلا طبض ةداعإ ءانثأ جيلخلا ةنأمط

 
 روط يف ةدحتملا تايالولا نأ اًبيرقت يجيلخلا نواعتلا سلجم يف ةلود لك دقتعت

 جيلخلا لود هعقوتت ام نيب ةوجفلا نأ ظحاليو ،طسوألا قرشلا يف اهفقوم ةعجارم
 يف ريبك لكشب تعستا دق هميدقت يف نطنشاو بغرت امو ةدحتملا تايالولا نم
 جهن ينبت ىلإ رطقو تارامإلا اهعمو ،ةيدوعسلا تأجل دقو .ةريخألا تاونسلا
 ،ةيسايسلا تاقالعلا تالاكشإ ةجلاعم نع ليدبك نطنشاو عم ةيعافدلا تاقالعلا

  .اهب صاخلا يجراخلا نمألا نيمأت ىلع ةردقلا لودلا هذهل رفوي مل جهنلا اذه نكلو

 دقتعت ،يملاعلا دهشملاو ةدحتملا تايالولل ةيلخادلا ةسايسلل مهتءارق ىلإ اًدانتسا
 ةعجارمل ةدعتسم ةدحتملا تايالولا نأ اًبيرقت يجيلخلا نواعتلا سلجم يف ةلود لك
  .طسوألا قرشلا يف اهفقوم

 نطنشاو بغرت امو ةدحتملا تايالولا نم جيلخلا لود هعقوتت ام نيب ةوجفلا تعستا
  .ةيمتح هذه ميوقتلا ةداعإ لعجي امم ،ةريخألا تاونسلا يف هميدقت يف

 نأ الإ ،شاقنلل اًحورطم لازي ال نطنشاو لوحت فدهو مجحو قاطن نأ نم مغرلا ىلع
  .هذه ميوقتلا ةداعإل لعفلاب دعتست جيلخلا تاموكح

 سفنلاب ةقثلاو قلقلا نم بيرغ جيزم - وحنلا اذه ىلع نومسقنم مهنإف ،كلذ عمو
 نومدقي فوس جيلخلا ةحاس ىلإ ددجلا نيلخادلا نم يأ نأ يف مهلمأ نم الك معدي
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 مهل لضفملا نماضلا لظت ةدحتملا تايالولا نأب نيصرلا مهفلاو ةلثامم ةينمأ ايازم
 .هنع ىنغ ال يذلاو

 يططخمو نطنشاو يف نييجيتارتسالل ةلهس ةمهم ةقالعلا طبض ةداعإ نوكت نل
  .عافدلا

 ةكيرش جيلخلا لود لازت الو ،ةنصحتمو ةريبك ةدحتملا تايالولل ةيركسعلا ةمصبلا نإ
 نواعتلا سلجم لودل ةينمألا فواخملا نم ديدعلا لازت الو ،ةيسيئر ةيداصتقاو ةينمأ
  .)نايحألا ضعب يف ةمخضتم تناك امهم( ةديج سسأ ىلع ةمئاق يجيلخلا

 ضيفختب حمسي ةيلومشو اًنواعت رثكأ ينمأ ماظن ىلإ ىعست نطنشاو تناك اذإ
 طبض ةداعإ اهيلع نيعتيسف ،طسوألا قرشلا يف ةدحتملا تايالولا ةكراشم
 .رذحبو دحاو تقو يف اهئاكرش ةنأمطو اهفقوم

 ىلإ ةيضاملا ةعبرألا دوقعلا ىدم ىلع ةينمألا تاقالعلل ةاطعملا ةيولوألا تدأ
 يف نييسيئرلا نييميلقإلا اهئاكرشو ةدحتملا تايالولا نيب عسوألا ةقالعلا هيوشت
  .يجيلخلا نواعتلا سلجم لود

 نورداق مهو ؛تايلمعلاو تايتسجوللاو دعاوقلا ىلع نوزكري يكيرمألا شيجلا ةداق
 ةينمألا تاديدهتلاب نيمتهملا تارباخملا يلوؤسمو ،نييلحملا مهئارظن ةئدهت ىلع
 نيذلا نيزرابلا ريغ نييسامولبدلا ىلع ًةداع نوقوفتي ام اًبلاغ دودحلل ةرباعلاو ةيلحملا
  .روفلا ىلع اهتأفاكم وأ اهميلست مهنم عقوتُي الو ،اًديقعت رثكأ تادنجأ ىلإ نوعسي

 اميس ال - تاقالعلا تلهسو .جيلخلا لود يف ديج لكشب ةيكيمانيدلا هذه تحجن دقل
 قافآلاو ،يلحملا مكحلاو ،ناسنإلا قوقح لوح ةراسلا ريغ تاثداحملا بنجت لالخ نم
 .عافدلا يرواحمو نيدودولا طابضلا نم اًرداك تعنصو - ةيداصتقالا

 ىلع يطغتو ،ةروهدتملا ةيسايسلا تاقالعلا يفخت ام اًبلاغ ةيعافدلا تاكباشتلا
  .ةيديلقتلا ريغ ةينمألا تايدحتلا بجحت وأ ،ةريغتملا ةيجيتارتسالا تارربملا

 تاراشتسا تباث لكشب نطنشاو مدقت ،تاسايسلا وأ ديدهتلا تاروصت نيابتت امدنع
  .تافالخلا ةئدهتل ةيجيتارتسإلا تاراوحلاب ىمسُي ام وأ ةيعافد

 اهلحم لحت ،نطنشاو عم تارتوتلا ترهظ املك .جيلخلا لود ىلع اًضيأ اذه قبطنيو
 لقن تايلمعو ،دعاوقلا ءاشنإ قوقح لثم ءايشأ ىلإ رظنُي .ةيعافدلا تاقالعلا
 ةصيلوب لاكشأ نم لكش ىلإ يركسعلا نواعتلاو ،ةمخفلا ةيديلقتلا ةحلسألا
  .ةقطنملاب )اهئافلحو( ةدحتملا تايالولا طبرت يتلا نيمأتلا

 :تاباسحلا نم عونلا اذه اهل ططخملا F-35 ةرئاطلل تارامإلا ءارش ةيلمع دسجت
 ىلع يجولونكتلا قوفتلا ،ةلاحلا هذه يف( يركسعلا قطنملا ةيعرش نع رظنلا ضغب
 عافدلا ةسسؤمب يبظ وبأ ةقالع نيمأت وه يساسألا فدهلا نإف ،)نيسفانملا
  .ةيلاتلا ةرتفلا يف ةيكيرمألا
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 تضرعت امدنعف ،اًهباشم اًراسم رطق تذختا .ةيسايسلا تافالخلا نع رظنلا ضغب
 رتيافوروي تارئاط نويرطقلا ىرتشا ،2017 ماع يف اهناريج نم ةديدش طوغضل
 يف ةينلا نسح رارمتسا نامضل ةيكيرمألا 15- فإ ةرئاطو ةيسنرفلا لافارو نوفيات
 .ىربكلا ةيبرغلا مصاوعلا

 ريغ يجيلخلا نواعتلا سلجم لود لازت الف ،ةعقوتملا عافدلا جئاتن مدقي مل جهنلا اذه
  .اهب صاخلا يجراخلا نمألا ريفوت ىلع ةرداق

 تاديدهتلا نع هابتنالا َفَرص ةيعافدلا ةيسامولبدلا ىلع زيكرتلا نأ ،كلذ نم مهألاو
 لاقتناو خانملا ريغت نم .جيلخلا رارقتسال قفألا يف حولت يتلا ةيديلقتلا ريغ ةينمألا
 نواعتلا سلجم لود ةدنجأ نإف ،يداصتقالا لوحتلاو يلحملا مكحلا ىلإ ةقاطلا
 ديدحت لجأ نم ليلقلا ينمألا نطنشاو جهن لعفي مل يتلا اياضقلاب ةئيلم يجيلخلا
 .اهتجلاعمو اهتايولوأ

 اهسفن ةدحتملا تايالولاو تارامإلاو ةيدوعسلا لثم ةيسيئرلا جيلخلا لود دجت ،مويلا
 ةسائر لالخ اهيلع ميتعتلا مت يتلا ،ةقيقحلا هذه .اياضقلا نم ديدعلا يف فالخ ىلع
 دعب اهيلع ءوضلا طيلست داع نكلو ،ةياغلل يصخشلا اهجهن ببسب بمارت دلانود
 .ندياب وج سيئرلا ةرادإ لظ يف اًطابضنا رثكألا مكحلا نف ىلإ ةدوعلا

 ةددعتم تامدصل نييجيلخلا اهئاكرشو ةدحتملا تايالولا نيب تاقالعلا تضرعت
 نم هنع جتن امو 2003 ماع قارعلل يكيرمألا وزغلا نم اًءدب ،ةريخألا دوقعلا لالخ

  .رتوتلل رخآ اًردصم يبرعلا عيبرلا مدق امك ،ناريإ دوعص

 ةيجيلخلا َكلامملا يروثلا رييغتلل )اليوط مدي مل يذلا( ةدحتملا تايالولا ناضتحا زه
 تاقالعلا نم ديزملا تبقعأ يتلا ةيوضوفلا ةيميلقإلا ةسفانملا .ةظفاحملا
 .ةمومسملا

 نطنشاول ةيوونلا ةيسامولبدلا وه ةيجيلخلا ةيكيرمألا تاقالعلل ربكألا يدحتلا ناك
 امابوأ كاراب قباسلا سيئرلا ةرادإ اهب ترادأ يتلا ةقيرطلاف .2012 ماع ذنم ناريإ عم
 تايالولا ةكراشم لوح ةقبسملا ةيجيلخلا تاروصتلا ةحص تتبثأ اهتاضوافم
  .ناريإ عم ةدحتملا

 The عم 2016 ماع ةلباقم يف امابوأ حرتقا امدنع هتورذ نطنشاو نم طخسلا غلب
Atlantic راوجلا ةكراشمل ةلاعف ةقيرط داجيإ ىلإ ةجاحب" ناريإو ةيدوعسلا نأ". 

 ةدحتملا تايالولا لبقتب رذني هنأ ىلع هيلإ رظنُي ناك دقف ،ال مأ اًحيحص كلذ ناكأ ءاوسو
 .ةيناريإلا تاحومطلل ةيرهوج ةءارق ءوس بذك يذلا ناريإل

 يف قيقب تآشنم ىلع ةريطخلا تامجهلا يه باسحلا يف ةظحل حضوأ تناك
 يف ةلثمتملا بمارت ةرادإ ةيجيتارتسا ىلع ًادر اهتذفن ناريإ نأ درو يتلاو ،2019 ربمتبس
 رايط نودب تارئاط اهتذفن يتلا ،تابرضلا تدأ .طغضلا نم ردق ىصقأ ةسرامم
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 عيباسأ ةعضبل فصنلا ىلإ يدوعسلا طفنلا ريدصت ةردق ضفخ ىلإ ،خيراوصو
  .ةيناريإلا ةيركسعلا ةوقلا ةهجاوم يف جيلخلا يف ةمئاد فعض طاقن ترهظأو

 نيب يرهاظلا براقتلا نم مغرلا ىلع .اًيبسن اًتماص ةدحتملا تايالولا لعف در ناك
 ةيوه ديدحت ةدحتملا تايالولا تضفر ،بمارت ةرادإو ةيدوعسلا ةمكاحلا ةرسألا
 .ةيلوؤسملا ةيدوعسلا ليمحتو نيمجاهملا

 ،ةقطنملا هاجت ينمألا نطنشاو مازتلا عجارت تامجهلا هذه تحضوأ ،عقاولا يف
 نمأ ةغايص ةدحتملا تايالولا تداعأ .ضيبألا تيبلا يف سلجي نمع رظنلا ضغب
 بناج نمو ةرورضلاب اهنع عفادتس ةيملاع ةماع ةحلصمك سيل جيلخلا يف ةقاطلا

  .ةيلحملا ىوقلل ةيلوؤسمك لوألا ماقملا يف نكلو ،دحاو

 ربجأ امم ،ةدحتملا تايالولا فقوم يف ةيلبقتسم تارييغت دوجو ىلإ ىرج ام راشأ
 ضيرعتب نطنشاو فتكت مل .يعافدلا طيطختلاو ديدجلا ينمألا ريكفتلا ىلع جيلخلا

 ينمألا نامضلا رابتعا نكمملا نم دعي مل نكلو ،يناريإلا ناودعلل نييلحملا اهئاكرش
  .اًيئاقلت وأ اًقلطم وأ اًدكؤم يكيرمألا

 تايالولل ةينطولا ةحلصملا نع عافدلل رتراك يميج سيئرلا ةديقع نم ىقبت ام
 دامتعا هسفن تقولا يف حضوأ دقف ،كلذ عمو .اًيلعف نفُد دق جيلخلا يف ةدحتملا
  .ةدحتملا تايالولا ىلع مئادلا جيلخلا

 ،ةيدوعسلا يضارألا ىلع ةيكيرمألا يوجلا عافدلا تايراطب رشن حاجنب ضايرلا تبلط
 ةبقارملاو تارابختسالاو ركبملا راذنإلا تاردق رشنب ربكأ اًمامتها جيلخلا لود تدبأو
 .تاقبطلا ددعتم عافدلاو ةيكيرمألا يخوراصلا عافدلا ةمظنأ سأر ىلع عالطتسالاو

 ايازم ىلع نويجيلخلا نولوؤسملا زكري نيح يف .ماسقنالا اذه نميلا يف ةمزألا دسجت
 نيلوؤسملا نإف ،هتيعرشو ةيجيتارتسالا هترورضو ةيدوعسلا هدوقت يذلا لخدتلا
 فلاحتلا كولس نم ًاقلق ديازتم لكشب نودبُي – نيعرشملا ةصاخو - نييكيرمألا
  .رمتسملا راصحلل يناسنإلا ريثأتلاو ،يشحولا

 نوناقل ةيدوعسلا تاكاهتنالا ىلع ءوضلا نطنشاو هيف طسلت يذلا تقولا يف ىتح
 وه يلودلا نواهتلا نأب نويتارامإلاو نويدوعسلا نولوؤسملا لداجي ،حلسملا عازنلا

 ،ناريإ عم تاقالعلا زيزعتو خيراوصلا ةناسرت كالتماو عسوتلاب نييثوحلل حمس ام
 .ةيمتح برحلا لعج امم

 يف ةيكيرمألا ةسايسلا اومعد نينتممو نيصلخم ءاكرش اهسفن جيلخلا لود ربتعت
 يليئارسإلا عارصلا وأ قارعلا برح لثم ،فالخلا دنع نيتماص اولظو اياضقلا مظعم
  .ينيطسلفلا

 ماع قارعلا تزغ امدنع يميلقإلا ماظنلا ةدحتملا تايالولا تضّوق ،مهرظن ةهجو نم
 عم يوون قافتال ةيولوألا تطعأو ،2011 ماع يف ةيروثلا تاكرحلا تمعدو ،2003

  .يجيلخلا نواعتلا سلجم فواخم ىلع نارهط
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 اهب ضوعت نأ نطنشاول نكمي ةقيرط لضفأ وه ةقيثولا تاقالعلا ىلع ظافحلا
 ىلع رالود نويليرت نم رثكأ جيلخلا لود تعفد دقو ،عنصلا ةيكيرمألا تابارطضالا

 .كلذ نامضل دوقع ةدع ىدم

  .نارهط لايح ةجذاس ةقيرطب فرصتتس نطنشاو نأ نم جيلخلا يف قلق دوسي

 ناريإ عم ةيوونلا ةيسامولبدلا نأ نم نوقلق نييجيلخلا نيلوؤسملا نم ديدعلا لازي ال
 فواخم لهاجتو ،نارهط باعيتسال ةدحتملا تايالولل قيرطلا ديهمت ىلإ فدهت

  .ةيناريإلا ةنميهلاب فاطملا ةياهن يف حامسلاو ،يجيلخلا نواعتلا سلجم

 جمانرب نأشب قافتا ىلإ لصوتلا متي مل اذإ هنأ نويجيلخ نوبقارمو نولوؤسم عقوتي
 نوكي نأ بجي ناريإ عم يوون قافتا يأ نإف ،ةيميلقإلا ةوقلا تاعقوتو يخوراصلا ناريإ

 عم بلطلا اذه ضراعتي ،عبطلاب .ةيكيرمألا ةينمألا تانامضلا نم ديزمب اًبوحصم
 تامازتلالا ليلقت ىلإ ىعست يتلاو ،طسوألا قرشلا يف ةيكيرمألا ةسايسلا فادهأ
 .اهعيسوت نم ًالدب ةينمألا

 هاجت مئاد يكيرمأ مازتلا نأشب ىرخأ ةيوق ججح كانه ،جيلخلا لود رظن ةهجو نم
 ،ىمظعلا ىوقلا ةسفانمل ةيسيئر ةحاس جيلخلا نوكي نأ حجرملا نم .ةقطنملا
 ضارعتساو ةيداصتقالا ايفارغجلاو ةقاطلا لاجم يف ةينيصلا حلاصملا ىلإ رظنلاب
  .يسورلا ةوقلا

 فيثكت ىلإ ةيلحملا ىوقلا عفد ىلإ ريبك دح ىلإ ةدحتملا تايالولا رود صيلقت يدؤي دق
  .نييجيتارتسالا نطنشاو موصخ عم ةكراشملا

 ايفارغجلا نكل ،مهليضفت نم سيل اذه نأ نويجيلخلا نولوؤسملا ظحالي ام ناعرس
  .كلذ فالخ بلطتت دق ةيسايسلا

 ،ةريخألا تارتوتلا قبسي جيلخلا لود لبق نم يجيتارتسالا عيونتلا نأ نم مغرلا ىلع
  .كلذ عيرست ىلإ ىدأ يكيرمألا قافنإلا صيلقت نأشب قلقلا نأ الإ

 دقعلا لالخ ةحلسألا تادادمإ عيونت اًبيرقت ةدحتملا تايالولل يميلقإ كيرش لك لواح
  .يضاملا

 نم ةعساو ةعومجم ةدهاشم يبظ وبأ يف يلودلا عافدلا رمتؤمو ضرعم راوزل نكمي
  .طسوألا قرشلا لودل نآلا ةحاتملا ةيبرغلا ريغ تامدخلاو ةحلسألا

 ليبس ىلع ،ةحلسملا ةيكيرمألا رايط نودب تارئاطلا ىلإ لوصولا ضفر مت امدنع
 ترتشا امنيب CH-4B Rainbows ةينيصلا ةرئاطلا ىلع ةيدوعسلا تذوحتسا ،لاثملا
  .رايط نودب Wing Loong II ةرئاط ةينيصلا تارامإلا

 مئاوق ردصتت David’s Sling ةمظنأو ةيليئارسإلا ةيديدحلا ةبقلا ةمظنأ نإ لاقي
 .جيلخلا يف تابغرلا
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 يه ةدحتملا تايالولا موصخ نم ةروطتم ةحلسأ ةمظنأ ءارش اهتين ىلإ ةراشإلا نإ
 راهظإو نطنشاو نم اهئايتسا نع جيلخلا لود اهب ربعت يتلا قرطلا ىدحإ
  .ةدحتملا تايالولا نع اًديعب قسنم يقيقح لوحت ليثمت نم ًالدب ،اهنع اهتيلالقتسا

  .ةدحتملا تايالولاب ةنراقم ةيبعشب ايسورو نيصلا ىظحت

 رطق ثحبت امك ،ايسور نم S-400 يوجلا عافدلا ماظن ءارش ةيناكمإ ةيدوعسلا حرطت
  .اهتاذ ةركفلا

 ةسايس نم ةكلمملا ءايتسا ىلع ةمالع هنإ :نييجيتارتسا نيفده رمألا اذه مدخي
 ىلإ فقت ال اهنأ نم دكأتلاو وكسوم دو بسكل ةليسو اًضيأ هنكلو ،ةدحتملا تايالولا

  .نارهط بناج

 ريوطت يف ايسور عم نواعتتس اهنأ 2017 ماع يف تارامإلا تنلعأ ،كلذ نوضغ يف
 ماع يف - كلذ عمو ،ةضفخنم نواعتلا اذه لثم تالامتحا .سماخلا ليجلا نم ةرئاط

 .ةيكيرمألا F-35 تارئاط تارامإلا تبلط ،2020

 نأ 2019 ربمتبس تامجه تفشك .ةهاجولا ضعب اهل جيلخلا لود يف ءارشلا تارربم
 باذج يسورلا S-400 ماظن نإف ،كلذل ؛ةيوجلا تامجهلل اًيدسج ةضرعم ةيدوعسلا
  .ةيدوعسلا عافدلا ةسسؤمل ةياغلل

 ءارشلا تايلمعو ،ريثكب ىلعأ ةيبرغلا ةمظنألا ليغشتو ذاوحتسالا فيلاكت نأ امك
 اًرخؤم تارامإلاو ةيدوعسلا هتدهش ام وهو( ًايسايس ةنوحشمو ةليوط ةيبرغلا

 .)نميلا برح ببسب ةحلسألا تاعيبمل سرجنوكلا ةضراعم طسو

 ةعومجم امهنم يأ مدقي الف ،ةباذج ةينيصلاو ةيسورلا ءارشلا تارايخ تناك امهم
  .ةدحتملا تايالولا اهرفوت يتلا تانامضلاو ،ةينمألا تاجتنملاو تامدخلا

 نأ نم مغرلا ىلع هنأ ةقيقح يف نمكت ةيساسألا اهتلضعم نأ جيلخلا لود كردت
  .برغلا وه نمألل ناهر لضفأ نإف ،قرشلا نم يتأي دق راهدزالا

 ؛روظنملا لبقتسملا يف يكيرمألا يجيتارتسالا معدلا نامض نع ءانغتسالا نكمي ال
  .هنم رفم ال لكشب دودحم جيلخلا لود لبق نم طوحت يأ نإف كلذل

 ةيبذاج رثكألا لازت ال ةيبرغلاو ةيكيرمألا ايجولونكتلا نأ برعلا عافدلا ولوؤسم كردي
 نيب ةدحتملا تايالولا نم ةيدوعسلا ةحلسألا تايرتشم نم ٪61 ءاج .ةيلاتق رثكألاو
  .)٪3.6( اسنرفو )٪23( ةدحتملا ةكلمملا اهيلت ،2017و 2013 يماع

 مهينبتب ريبك لكشب تارامإلاو ةيدوعسلا تررضت ،نطنشاو يف نيريثكلا رظن يف
 ،يناريإلا يوونلا قافتالا نم ةدحتملا تايالولا باحسنال مهمعدو ،بمارت ةرادإل
  .)ايبيل يف ،لقأ ةجردبو( نميلا يف يركسعلا لخدتلاو
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 قلقلاب - طقسم ىتحو ةحودلاو ةمانملاو تيوكلا كلذكو - يبظ وبأو ضايرلا رعشت
 ،يداملا اهدوجو نم ريبك لكشب للقت نأ نكمي ،تقولا رورمب ،ةدحتملا تايالولا نأ نم
 .ةقطنملا يف اهمازتلا ددحت ةياهنلا يفو ،ةحلسألا عيب يهنتو

 ةيدوعسلا ةدايسلا نع عافدلاب" ندياب دهعت .ةرورضلاب ةرربم تسيل فواخملا هذه
 يف بارطضا ىلع نآلا ىتح رشؤم يأ كانه سيلو ،اهبعشو اهيضارأ ةمالسو
 تاوعد نإف ،ةحص رثكأ ساسأ ىلع ةقالعلا فيرعت ةداعإ متي مل ام نكلو .امهتقالع
 ءاغلإو ،نيرحبلا يف ةيرحبلا ةدعاقلا قالغإل نيقباسلا نيقلعملاو نيلوؤسملا

 ديلوتو ،ةيلبقتسملا عيبلا تايلمع فقوو لعفلاب اهيلع قفتملا ةحلسألا تاعيبم
 نيب فطاعتم لابقتسا .ديزملا دجت نأ نكمي ناريإو جيلخلا لود نيب تاؤفاكت
 .ليه لوتيباكلا يفو نيلوؤسملا

 نإ .عدرلا نم ةفلكت رثكأو ريثكب بعصأ ةنينأمطلا نإف ،اًديج نويجيتارتسالا ملعي امك
 نم ةنأمطلا ىلإ اهليم بنجت وه ،نذإ ،ةدحتملا تايالولا هيف أدبت يذلا ديجلا ناكملا

  .ةيعافدلا ةيسامولبدلا لالخ

Carnegie Endowment for International Peace, Reassuring Gulf Partners While 
Recalibrating U.S. Security Policy, 18/05/2021 

  لاصفنالل نيتأيهم ريغ نطنشاوو ضايرلا

 
 يفو ةيباختنالا هتلمح ءانثأ ةيدوعسلل ندياب اههجو يتلا ةيبلسلا لئاسرلا مغر
 ،كلذ دعب ةيباجيإلا لئاسرلا نم ديدعلا تهّجو هترادإ نأ الإ ،هتيالول ىلوألا عيباسألا
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 نمع رظنلا ضغب ةدحتملا تايالولل ًاكيرش ىقبتس ةيدوعسلا نأ لوح روحمتت يتلاو
 ةداعإ ةسايس باعيتسال تاءارجإ ضايرلا تذختا دقو .نآلا ىتح لقألا ىلع ،اهمكحي
 امهتبغر ةيكيرمألاو ةيدوعسلا ناتموكحلا تتبثأو ،ندياب ةرادإ اهجهتنت يتلا ميوقتلا

 ةداعإ لكش ديدحتل هدهج لذبي امهالكو ،ةيجيتارتسالا امهتكارش لمع ةلصاوم يف
 .ةديدجلا ةيدوعسلاو ةيكيرمألا ةيجراخلا ةسايسلا تايولوأ طسو ،ةقالعلا ميوقت

 ةقالعلا تناك ،هبصنم يف ندياب وج يكيرمألا سيئرلل ىلوألا ةئاملا مايألا لالخ
 ىلع طسوألا قرشلاب ةقلعتملا ةليلقلا تاعوضوملا نم ةدحاو ةيدوعسلا ةيكيرمألا

 دبع نب ناملس كلملاب ندياب لصتا ،قيوشتلا نم ةرتف دعب .ةرادإلا تايولوأ ةمئاق
 يف ثلاثلاو - ملاعلل رشع عبارلا ميعزلا هلعج امم ،رياربف 25 يف دوعس لآ زيزعلا
 .رياني 20 يف هبصنم هيلوت دعب ندياب هعم ثدحت يذلا - طسوألا قرشلا

 يدوعسلا دهعلا يلو حنمت نل اهنأب تلاق دق نطنشاو تناك نأ دعب ةملاكملا تءاج
  .سيئرلا بتكم ىلإ لوصولا زايتما

 اهدوقت يتلا "ةيموجهلا تايلمعلل يكيرمألا معدلا لك" ءاهنإ تنلعأ دق نطنشاو تناك
 ةيموجهلا ةحلسألا تاعيبم ىلع اًتقؤم اًديمجت تضرفو ،نميلا يف ةيدوعسلا
 اهدوقت يتلا برحلا ءاهنإ وه حضاو فدهب نميلل اًصاخ اًثوعبم تنيعو ،ةيدوعسلل
  .ةيدوعسلا

 اهينبت هيف تنلعأ يذلا ةيجراخلا ةرازول يفحصلا نايبلا ةيشع ةوعدلا تءاج امك
 نيذلا صاخشألا تاريشأت دييقتب ةرازولل حمست يتلاو ،"يجقشاخ رظح" ةسايسل
 تابوقع تضرف امك ،ةيبنجأ ةموكح نع ةباين نيضراعملاو نييفحصلا نودهطضي
 .يجقشاخ لتقم يف نيطروتملا دارفألاو يدوعسلا قيرفلا ىلع ةنازخلا ةرازو

 رهظي امك ،ةدحتملا تايالولل ةمهم ةيدوعسلا لازت ال ،ءارضلاو ءارسلا يف ،كلذ عم
  .ضايرلا عم ةقالعلا ىلع ندياب ةرادإ زيكرت

 مغرلا ىلع ،ةيجراخلا ةسايسلا يف هل يسيئر باطخ لوأ يف ةكلمملا ىلإ سيئرلا راشأ
  .طسوألا قرشلل ةيجيتارتسالا ةيمهألا نم دوصقملا ليلقتلا نم

 يف طسوألا قرشلا قيرفو ندياب لبق نم نونيعملا ةيجراخلا ةسايسلا ةداق راشأ
 نأ ىلإ اًقباس ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو كلذكو ةيجراخلا ةرازوو يموقلا نمألا سلجم
 ضغب ،قيدصك ىتح ،كيرشك ةيدوعسلا عم لماعتلا يف رمتستس ةدحتملا تايالولا
 .نآلا ةياغل لقألا ىلع .اهمكحي نمع رظنلا

 ناحرف نب لصيف ريمألا يدوعسلا ةيجراخلا ريزو حرصو ،ةلاسرلا ةكلمملا تبعوتسا
 بلطتي ةكلمملا عم لمعلا نأ كردت ندياب ةرادإ" نأو "ةيوق" ةقالعلا نأ اًنلع دوعس لآ
 يلو ةبقاعمب ةرشابم مايقلا مدعب ةرادإلا رارق ىلإ ةراشإ يف ،"اهتدايق عم لمعلا
 .يجقشاخ لتقم يف هرودل ناملس نب دمحم ريمألا دهعلا
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 ميوقتلا ةداعإ ةسايسب ىمسي ام باعيتسال تاءارجإ ضايرلا تذختا دقف ،كلذ عمو
  .ندياب ةرادإل

 ددعل ةباجتسالا يف ضايرلا تأدب ،اًيمسر ةطلسلا ةيكيرمألا ةرادإلا ىلوتت نأ لبق ىتح
 ديدعلا حارس تقلطأف .ناسنإلا قوقحل اهتاكاهتناب قلعتي اميف نيبزحلا بلاطم نم
 تايسنجل نيلماحلا نينطاوملا نم نانثا مهنيب نم ،نيزرابلا نييسايسلا ءانجسلا نم
 عم نميلا يف رانلا قالطإ فقو ةردابم تقسنو ،رطق عم ةحلاصملا ترجأو ؛ةيكيرمأ
 ةديدحلا ءانيمب دوقو نفس عبرأ وسرب تحمسو ،ةدحتملا ممألاو ةدحتملا تايالولا
  .ينميلا

 هاجت ةيعقاو رثكأ اًجهن ىنبتت دق اهنأ ىلإ ةيدوعسلا تراشأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 انييف تاضوافمل اهلوبق نع ئجافملا نالعإلا لالخ نم ناريإ عم ةيوونلا تاضوافملا

 .ناريإ عم تاثداحملا نم ةصاخلا اهتلوج ءارجإو

 عمتجملاو مالعإلا لئاسوو سرجنوكلا نم اًطوغض ةيكيرمألا ةرادإلا هجاوت ،كلذ عمو
  ."مه امك نيذوبنم ،نييدوعسلا لعجب" ندياب ةلمح دعوب ءافولل يندملا

 ةيفاكلا ريغ تاءارجإلا ىلع ًادر تاعيرشت ىلع ةقفاوملا يف لعفلاب سرجنوكلا أدب
 ىلع ،دهعلا يلو اميس الو ،ةيدوعسلا يف ايلعلا ةدايقلا ةبقاعمل ةرادإلا اهتذختا يتلا
  .ناسنإلا قوقح تاكاهتنا

 عنم ىلإ ىعسي نوناق عورشم ةعجارمب اًضيأ ةدحتملا تايالولا ولثمم موقي
  ."لماش رامد ةحلسأ كالتمال يعسلا" نم ةيدوعسلا

 ةرادإ يلوؤسم ىلإ نيعرشملا نم ةرشابم لئاسر ىلإ ةفاضإلاب نيناوقلا عيراشم يتأت
 ،نميلا ىلع يرحبلاو يوجلا اهراصح ءاهنإل ةيدوعسلا ىلع طغضلاب مهبلاطت - ندياب
 نع عافدلل يكيرمألا معدلا نأشب ةجهنمملاو ةعساولا ةرادإلا تاحيرصت حيضوتل
 ةيكيرمألا ةقالعلل "ىزغم يذ ليدعت" ذيفنتل تاءارجإلا نم ديزم ذاختاو ،ةيدوعسلا
 .ةيدوعسلا

 فارتعالا يف اًضيأ ةقحم ندياب ةرادإ نكل ،طغضلا ةلصاوم يف قحم سرجنوكلا
  .ةيدوعسلا ىلع اهتطلس دودحب

  .ندياب باختنا ذنم يكيرمألا اهكيرشب ةيدوعسلا ةدايقلا ةقث مدع بوسنم عفترا

 رثكأ ةيميلقإ ةسايس ينبتل اهعفد ىلإ ةكلمملا ىدل ةقثلا بايغ ىّدأ ،يضاملا يف
  .ايسورو نيصلا هاجت ةيدو رثكأ فقوم نع ًالضف ،ًالخدتو ًةركسع

 ةيطارقميدلاب متهت ال يتلا ،نيصلا نأشب بلاغلا يف ةدحتملا تايالولا قلقت نأ بجي
  .اهتطلس اًضيأ معدت لب ،بسحف ةيدوعسلا يف ناسنإلا قوقحو
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 مسقلا اذه يف اكيرمأ ةيقادصم نأ الإ ،ةيكيرمألا ميقلاب سيئرلا مازتلا نم مغرلا ىلع
 ندياب اهل تّوص يتلاو ،قارعلا برح لالخ ةيكيرمألا تاكاهتنالا نم يناعت لازت ال
  .خويشلا سلجم يف وضعك

 ريبك ذوفنب عتمتت ةيدوعسلا نأ ةقيقحب ربكأ لكشب ةديقم ةدحتملا تايالولا ةوق نإ
 كلتمت امك ؛يلودلا داصتقالا رارقتساو يلودلا نمألل ةغلاب ةيمهأ تاذ ةقطنم يف
  .اكيرمأ هنم ديفتست اًيملاع اًينيدو اًيسايسو اًيلام اًلصاوت اًضيأ ضايرلا

 شيجلل ةمهم لازت ال ةكلمملا يف قيلحتلاو لوصولا قوقح نأ ،كلذ نم مهألا
 .ةيملاعلا تايدحتلا ةهجاومو ةيجيتارتسالا هفادهأ قيقحتل يكيرمألا

  .ةيركسع ةيسامولبد ةلضعم ةقالعلا ميوقت ةداعإ ةيكيرمألا ةرادإلا ةلواحم هجاوت

 ةيكيرمألا ةيركسعلا ةمصبلاب ةموعدم ةيسامولبدب ةدايقلا ةدحتملا تايالولا ديرت
 ًالوأ ةدحتملا تايالولا ضايرلا ىرت امنيب ،طسوألا قرشلا يف ةصاخ ،سكعلا سيلو
  .ةيسامولبدلاو ةمعانلا ةوقلل ةوقك اًيناثو ةبلص ةوقو عافد طيسوك

 نم ًالدب ةينيصلا ةمعانلا ةوقلا وحن رثكأ مويلا يدوعسلا ماظنلا ليمي ،عقاولا يف
 يتلا ةيداصتقالا ةيمنتلا وأ ايجولونكتلاب قلعتي اميف ءاوس ،ةيكيرمألا ةمعانلا ةوقلا
  .ةيلودلا ةيسامولبدلا وأ ةلودلا اهيلع رطيست

 دوعتو ،ةعسوتملاو ةديازتملا نييثوحلا تامجه ضايرلا هيف هجاوت يذلا تقولا يف
 نطنشاو طغض نإف ،ناريإ ،روصتملا ةيدوعسلا ودع عم طارخنالل ةدحتملا تايالولا
 ةيامحلا نم اًءزج لقألا ىلع ضايرلا حنمي ناك اذإ الإ حجني نأ نكمي ال ددجتملا
 .اهديرت يتلا ةيركسعلا

 يجيتارتسالاو يسايسلا كيرشلا لازت ال اهنأ ةقيقح نم ندياب ةرادإ للقت الأ بجي نكل
  .لوألا لضفملا اهكيرشو ضايرلل ًاذوفن رثكألا

 يف تاروطتلا ىلإ ةفاضإلاب ؛يرحبلاو ينورتكلإلاو يوجلاو يربلا ةكلمملا عافد نإ
 تامظنملا يف ةناكملاو ،ةيلودلا ةيلاملا قاوسألا ىلإ لوصولاو ،ةيتحتلا اهتينب
 ،ةيلودلا اهتاقالع عيونت ىلع اهتردق ىتحو ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلاو ،ةيلودلا
 تايالولا عم ،مادطصالا بنجت لقألا ىلع وأ ،نواعتلا نأشب ريبك ردق ىلع دمتعت اهلك
  .ةدحتملا

 يلو ةيعرشل حاتفملاو ،2030 ةكلمملا ةيؤر فادهأ قيقحتل ةيرورض تالاجملا هذه لك
  .هتمادتساو يداصتقالا لوحتللو رقتسملا همكحو يدوعسلا دهعلا

 تايالولا نأب ضايرلا يف ةعانق كانه ،ال مأ اًحيحص كلذ ناكأ ءاوس ،كلذ ىلع ةوالع
 ماظنلا رارقتسا يف لخدتلاو رصقلا تاسايس يف لخدتلا ىلع ةردقلا اهيدل ةدحتملا

 ذخأت ضايرلا لعجي اذهو .ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا تاودألا فلتخم لالخ نم
 .دجلا لمحم ىلع اهتابلطو اهلاعفأو نطنشاو تاحيرصت
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 لمع ةلصاوم يف امهتبغر ةيكيرمألاو ةيدوعسلا ناتموكحلا تتبثأ ،نآلا ىتح
  .ةيجيتارتسالا امهتكارش

 ،"ةقالعلا ميوقت ةداعإ" ندياب ةرادإ هيمست ام حمالم ديدحتل هذوفن مدختسي امهالك
  .ةديدجلا ةيدوعسلاو ةيكيرمألا ةيجراخلا ةسايسلا تايولوأ طسو

Carnegie Endowment for International Peace, Washington and Riyadh Aren’t 
Ready for a Breakup, 27/04/2021 

  ةيطسوتملا-ةيجيلخلا تاقالعلا

 
 نم تارامإلاو ةيدوعسلا نيب تاقالعلا يف ًاريبك ًانسحت ةريخألا تاونسلا تدهش
 يساسأ لكشب ًاعوفدم نسحتلا اذه ءاجو .ىرخأ ةهج نم صربقو نانويلاو ،ةهج
 زاغلاو طفنلا ريدصت لثم ىرخأ لماوع ىلإ ةفاضإلاب ،ايكرت عم ةيسايسلا ةموصخلاب

 يهف يلاتلابو فورظلا ىلع ريبك دح ىلإ دمتعت عفاودلا هذه نكل .طسوتملا رحبلا ربع
 هنأش نم كلذ نإف ،ةنشخلا اهتاسايس نع ًامادتسم ًاعجارت ةرقنأ تعبتا اذإ .ةتقؤم
 .صربقو نانويلا عم ةيتارامإلا-ةيدوعسلا تاقالعلا فيفخت يف مهسي نأ

 تاونسلا يف ريبك لكشب طسوتملا ضيبألا رحبلا قرشو جيلخلا لود نيب نواعتلا امن
 نواعتلا ةكبش نأ" ىلإ 2021 ليربأ فصتنم يف يصربقلا ةيجراخلا ريزو راشأو .ةريخألا
  ."ةديدج ةيدرس دّلوت ةروطتملا يميلقإلا
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 يف -اًنلع– ةرم لوأل اًعم ةيليئارسإلاو ةيتارامإلا ةلتاقملا تارئاطلا تقلح ،عوبسأ دعب
  .نانويلا اهتفاضتسا ةيلود ةيوج ةروانم

 ديلوت ىلإ ميهاربإ تايقافتا ىلإ ةيبيللا ةيلهألا برحلا نم حوارتت يتلا تاروطتلا تدأ
 صربقو نانويلا لثم ، طسوتملا ضيبألا رحبلا قرش لود حلاصم اهيف ودبت ةحاسم
 تقو يأ نم اًقاستا رثكأ ،ةيدوعسلاو تارامإلا لثم ،جيلخلا لودو ليئارسإو رصمو
  .ىضم

 ةطبارتم ةقاطلا عاطق لثم تالاجم يف ودبي ام ىلع ةلصلا تاذ ريغ تاروطتلا نإ
  .نيتقطنملا نيب طبارتلا خيسرت نم ديزت قرطب نآلا

 قيمعت قيرط يف ةبقع اهنأ ىلع ليئارسإ عم لودلا هذه تاقالع ىلإ رظنُي دعي مل
 ةيركسعلا اهتوقو اهعقوم ببسب ،ليئارسإ نإف ،كلذ نم سكعلا ىلع .تاقالعلا

 هذه يف اًبوغرم اًكيرش نآلا تحبصأ ،ةكرتشملا حلاصملل ةجيتنو ،ةيجولونكتلاو
 .ةرهدزملا تاقالعلا

 ينانويلا نواعتلا كانه ناك صربقو نانويلاو ليئارسإ نيب يمانتملا نواعتلا لبق
 نانويلا عم ةبعص قباسلا يف ليئارسإ تاقالع تناك دقف .يبرعلا جيلخلا لودو
 ةيضقب قلعتي اميف امهبناج ىلإ يبرعلا ملاعلا نوكي نأ يف امهتبغر ببسب صربقو
 رصعلا عفد ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .رصم يف طابقألا ةيضق ةيساسح ببسبو صربق
  .ضعبلا اهضعب نع اًديعب لودلا هذه ةيليئارسإلا ةيكرتلا تاقالعلل يبهذلا

 باقعأ يف ةيليئارسإلا ةيكرتلا تاقالعلا روهدت ةيفلخ ىلعو ،2010 ماع نم ةيادب يف
 ةمزأو ، طسوتملا ضيبألا رحبلا قرش يف يعيبطلا زاغلا تافاشتكاو ،ةرمرم ةثداح
 تاقالعلا تأدب ،)صربق يف ةيداصتقا ةمزأ ىلإ اًضيأ تدأ يتلا( ةينانويلا نويدلا
  .راهدزالاب

 يف لكشتي أدب يذلا يرصملا-يصربقلا-ينانويلا ثلثملا نع هسفن رمألا لوق نكمي
 ماع يف ةطلسلا ىلإ يسيسلا حاتفلا دبع يرصملا سيئرلا دوعص دعب يلاحلا هلكش

 .ةياغلل ةرتوتم ايكرت عم هتاقالع تناك يذلاو ،2014

 نيب ينمألاو يسايسلا نواعتلا يف مامألا ىلإ ةريبك ةوطخ يضاملا ماعلا دهش
 ،2021 سرام يفف .ىرخأ ةهج نم صربقو نانويلاو ةهج نم تارامإلاو ةيدوعسلا

 يآ نوكلاف" يف ةكراشملل نانويلا ىلإ ةيدوعس لقن تارئاطو ةلتاقم تارئاط تقلح
  .ةيوجلا تاوقلل هعون نم لوألا ناك قاطنلا عساو كرتشم يركسع بيردت وهو ،"1

 ضايف قيرفلا ناكرألا سيئر ةسائرب يدوعس يركسع دفو لصو ،هسفن تقولا يف
  .تاثداحم ءارجإل نانويلا ىلإ يليورلا دمح نب

 ةيدوعسلا ىلإ تويرتاب خيراوص تادحو ةراعإب نانويلا مايق ىلع نادلبلا قفتا ،ليربأ يف
 .نييثوحلا نم ةصاخو ،تامجهلا نم ةيويحلا ةيتحتلا ةينبلا ةيامح يف ةدعاسملل
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 قرفلاو ةمظنألا رشن ليومتب ضايرلا موقت نلو .تامجهلا هذه ةدشب نانويلا تنادأو
 .نانويلل ةمظنألا ثيدحتب اًضيأ موقتس لب ،بسحف

 عوبسأ دعب ،2020 سطسغأ يف .ربكأ ةجردب نانويلاو تارامإلا نيب تاقالعلا تنسحت
 ةلتاقم تارئاط يبظ وبأ تلسرأ ،تارامإلاو ليئارسإ نيب عيبطتلا قافتا نالعإ نم
  .ةيوجلا تاوقلل ةكرتشم ةروانم يف ةكراشملل نانويلا ىلإ ةيرب مقطأو

 ةيقافتا نادلبلا عقو ،يبظ وبأ ىلإ ينانويلا ءارزولا سيئر ةرايز لالخو ،2020 ربمفون يف
 .اًمهم اًينمأ اًنوكم نمضتت اهنإ لاقي ىربك ةيجيتارتسإ ةكارش

 .ينمألا نواعتلا دوهج بناج ىلإ ىوتسملا ةعيفر ةيسايس تاعامتجا تلصح امك
 نانويلا ةيجراخ ءارزو ردصأ ،ةيضارتفا ةصنم ىلع عامتجا بقع ،2020 ويام يفف
 ىلإ ةيكرت رفح نفس لاسرإ نيدي اًكرتشم اًنايب اسنرفو تارامإلاو رصمو صربقو
 ةمق نانويلا تدقع ،2021 رياربف يف .صربقل ةصلاخلا ةيداصتقالا ةقطنملا يف هايملا

  .اسنرفو رصمو نيرحبلاو ةيدوعسلاو تارامإلاو صربق ةيجراخ ءارزو اهرضح

 نيبو امهنيب نواعتلا قيمعت لبس يبظ وبأو ضايرلا تثحب ،ةريخألا تاونسلا يف
 ضيبألا رحبلا يف اميس ال ،يكرتلا رارصإلا نم اهجاعزنا نع تبرعأ يتلا ىرخألا لودلا
  .امهطارخناو امهذوفن دودح عيسوت فدهب ،رمحألا رحبلاو طسوتملا

 يف يميلقإلا ماظنلا ليكشتل ضعبلا اهضعب عم يبظ وبأو ضايرلاو ةرقنأ تسفانت
 نم مهألاو .نمزلا نم دقع لبق تأدب يتلا طسوألا قرشلا يف تابارطضالا باقعأ
 عم هتكرعم يف رصم يف يسيسلا ماظن نامعدت ةيدوعسلاو تارامإلا نأ ،كلذ
 .نيملسملا ناوخإلا

 نيب رمتسم رتوت ردصم اًضيأ رطق يف ةيكرتلا ةيركسعلا ةدعاقلا تناك ،2017 ماع ذنم
  .ةرقنأو يبظ وبأو ضايرلا

 يف غارف دوجوبو رارقتسالا مدعب تزيمت حراسم يف لخدتلا يف ثالثلا لودلا تأدب
 برحلا يف ةلعافلا تاهجلا فلتخم ةكراشمل ناك دقف ،اهدودح نع اًديعب ةطلسلا
 رحبلا قرش يف ثادحألا ىلع ريبك ريثأت ليبقلا اذه نم ىرخأ تاروطتو ايبيل يف ةيلهألا
  .طسوتملا ضيبألا

 لودلا هذه تلواح ،ءالكولا معدو ئناوملاو ةيركسعلا دعاوقلا ءانب ىلإ ةفاضإلاب
  .اهحلاصم زيزعتل ،ةضافضف تناك نإو ،تافلاحت ليكشت

 ناربتعت نيتللا ،تارامإلاو ليئارسإ نيب عيبطتلا قافتا يف ةلثامم عفاود تمهاس امك
  .اًضيأ اًيجولويديأ يبظوبأ ةلاح يفو ،اًيجيتارتسويج اًسفانم ةرقنأ

 نانويلاو صربقل ةيسامولبدلا تاردابملا عم ديج لكشب تاروطتلا هذه قفاوتت
 فعضلا ضيوعت ىلإ فدهت يتلاو طسوتملا ضيبألا رحبلا قرشب ةقلعتملا
 .ايكرت ةهجاوم يف يبسنلا يركسعلا
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 ةريتوب ثدحت يتلاو نيبناجلا الك نم تايصخشلا رابك نيب تاءاقللاو تاثداحملا لثم
 عم هنماضتو جيلخلا معد راهظإل ربكأ لكشب ةممصم ةيوجلا تابيردتلا نإف ،ةديازتم
  .نيتلودلا شويج ةقايل رابتخا اهنوك نم رثكأ نانويلا

 تسيل جيلخلا لودو نانويلا نيب ديازتملا نواعتلا ريراقت يف ليئارسإ ىلإ تاراشإلا
 / ليربأ يف نانويلا يف ةيلود ةيوج ةروانم يف ليئارسإو تارامإلا تكراش امك .ةردان
 نوكت نأب يبظ وبأ تحمس ،ةقباسلا تاونسلا سكع ىلعو ،يضاملا ناسين

 .ةينلع ليئارسإ عم نيرمت يف اهتكراشم

 مل رمأ وه نانويلاو جيلخلا لود نيب تاقالعلل يسايسويجلا بناجلل ريبكلا زيزعتلا
 قرشو جيلخلا نيب طابترالا ناك ،قباسلا يف .ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا يف الإ ثدحي
 كلذ ناك نإو ،ةراجتلاو داصتقالا ىلع يساسأ لكشب دمتعي طسوتملا ضيبألا رحبلا

  .ام دح ىلإ دودحم قاطن ىلع

 ،2020 ماع يف رالود رايلم يلاوح نانويلاو ةيدوعسلا نيب ةيئانثلا ةراجتلا يلامجإ غلب
 ماع يف رالود نويلم 400 يلاوح تارامإلاو نانويلا نيب يراجتلا لدابتلا مجح غلب امنيب

 تارايلم 5 يلاوح ةيدوعسلاو ايكرت نيب ةيئانثلا ةراجتلا يلامجإ غلب ،ةنراقمللو .2019
 .رالود تارايلم 7 يلاوح 2018 يف تارامإلاو ايكرت نيب يلامجإلا غلبو .رالود

 صربق طسوتملا ضيبألا رحبلا قرش يف زاغلا تافاشتكا تعفد ،ةقاطلا ثيح نم
 ءاشنإ يف هجو لضفأ ىلع ىلجتي امك ،اهنواعت زيزعت ىلإ رصمو ليئارسإو نانويلاو
 ىلإ مامضنالا يف بغرت تارامإلا تناكو .2019 ماع يف طسوتملا قرش زاغ ىدتنم
 وتيفلا ةطساوب اهمامضنا رظح مت نكلو ،بقارمك 2021 ماع يف ىدتنملا
  .ميهاربإ تايقافتا ىلع هللا مار نم جاجتحا يف ،ينيطسلفلا

 2019 ماع يف ينطولا قافولا ةموكحو ايكرت نيب ةيرحبلا دودحلا ميسرت ةيقافتا نأ ودبي
  .اهيلع عزانتملا هايملا ربع ةكرتشملا دودحلا رمت ثيح ،رومألا ديقعت نم تداز دق

 نم طفنلا ريدصت وهو ،ةيطسوتملا فارطألا عم جيلخلا هيف يقتلي رخآ لاجم كانه
 ةانق ربع ةليوط ةرتف ذنم كلذ متي امنيبو .طسوتملا ضيبألا رحبلا ربع جيلخلا
  .ليئارسإ ربع تارامإلا نم طفنلا ريدصتل 2020 ماع يف ةيقافتا عيقوت مت ،سيوسلا

 لمعت ةيليئارسإ ةكرش يف ًامهسأ ةيتارامإ ةكرش ترتشا ،مامتهالل ريثم رخآ روطت يف
 .ليئارسإ يف ةيرحبلا يعيبطلا زاغلا لوقح دحأ يف

 برقألا يبرعلا كيرشلا تارامإلا لعج ىلإ ةرقنأ عم يبظوبأ رتوت ىدأ ،ةديدع ٍحاون نم
 ةفيلخ لارنجلا عم اًراوح ترجأ ايبيل يفو ،ايروس يف يبظ وبأ دوهج معدت انيثأ .نانويلل

  .بيرق تقو ىتح لقألا ىلع ،تارامإلا نم اًموعدم ناك يذلا ،رتفح

 يف اًضيأ يه يتلا ،اسنرف عمو( نانويلا عم امهتاقالع زيزعت لالخ نم ،امهبناج نم
 رارصإ ةهجاومل طقف سيل ةيدوعسلاو تارامإلا ىعست ،)ايكرتل ضهانملا ركسعملا
 هذه تناك .يبوروألا داحتالا عم ىوقأو قثوأ تاقالع قيقحتل اًضيأ نكلو ،ديازتملا ايكرت
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 لود لعج :صربقو نانويلا عم اهتاقالعب قلعتي اميف اًضيأ ةحضاو ةيليئارسإ ةحلصم
 ةضهانم اهنأ ىلع سدقلا يف اهيلإ رظنُي يتلا تارارقلا ففخت وأ عنمت يبوروألا داحتالا

 .ليئارسإل

 ايكرت هيف لواحت تقو يف نانويلاو جيلخلا لود نم ديدعلا نيب ةقيثولا تاقالعلا يتأت
 عم ةيراج دوهجلا هذه .اًسيئر ندياب وج باختنا دعب ةيجراخلا اهتسايس ليدعت
 لبق نم ةيتامغاربلا نم ةنيعم ةجرد اهقفاريو ،نانويلاو رصمو تارامإلاو ةيدوعسلا
  .لودلا هذه عم ةحيحصلا تاقالعلا ةداعتسا يف اهتبغر تنلعأ يتلا ،ايكرت

 يف تفقوت دوهجلا هذه نكل ،ليئارسإ عم تاقالعلا عيبطتل ةلثامم ةلواحم ترج
  .2021 ويام يف نيينيطسلفلاو ليئارسإ نيب فنعلا دعاصت قايس

 ،ةقداص تاقالعلا قالطإل اهدوهج نأ تابثإ يف ةبوعص ةرقنأ دجت ،كلذ ىلع ةوالع
 .اهدض ةدشتحملا لودلا فافطصا كيكفت درجم سيل اهعفاد نأو

 

 كوكشم رمأ ئشانلا يميلقإلا ليكشتلا اذهل مزلملاو مئادلا عباطلا نأ نم مغرلا ىلع
 ،نانويلاو تارامإلا نيب ةعقوملا عافدلا ةيقافتا ىلإ رظنلاب اميس ال ،نكمملا نمف ،هيف
 امهحلاصمل ضعبلا امهضعب نم معدلاو ةدعاسملا نافرطلا عقوتي نأ

  .اهنم ةيداصتقالا كلذ يف امب ،امهتاجايتحاو

 نانويلا نيب ىوقلا نازيم رييغتل ةيفاك ريغ ةيدوعسلاو تارامإلل ةيركسعلا ةوقلا
 يف ةيركسعلا نانويلا ةمهاسم نأ امك ، طسوتملا ضيبألا رحبلا قرش يف ايكرتو
 .ركذت داكت ال ةيبرعلا ةريزجلا هبش نع عافدلا

 ريغ نم نكلو ،ريبك لكشب صربقو نانويلاو ليئارسإ نيب ةيعافدلا تاقالعلا تززعت
  .يعافد فلاحت ىلإ يدؤت نأ حجرملا

 ،يصربقلاو ينانويلا يوجلا لاجملا يف رركتم لكشب ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا بردتت
 زودناموكلا تاوق بردتتو ،ةكرتشم تابيردت ءارجإب ةفلتخملا ةيرحبلا تاوقلا موقتو
  .نانبل هبشت ةيلبج ةقطنم يف صربق يف ةيليئارسإلا

 يتلا نانويلا يف ناريطلا ةسردم لثم ،ةيسيئرلا ةيعافدلا تايرتشملا تاقفص ربتعت
 ةيرحبلل ةيلبقتسملا تادارطلل كرتشملا ريوطتلاو ،ةيليئارسإ عافد ةكرش اهريدتس

  .ديازتم نواعت ىلع تامالع ةينانويلا

 نانويلاو ليئارسإ هيلع لمعت يذلا رادارلا وه تارابختسالا ملاع يف ظوحلملا روطتلا
 .تيرك ةريزج يف كرتشم لكشب

 ةيمهأ هل ديدجلا يميلقإلا ليكشتلا اذه نإف ،هتعيبطب مزلم ريغو اًتقؤم ناك ول ىتح
 اهتسايس يف رظنلا ةداعإ ىلع اهربجيو ةرقنأ ةلزع نم ديزي هنأل ،ةريبك ةيسايس

  .ةيميلقإلا
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 ةبسانم نم رثكأ يف تركذ دق نادلبلا فلتخم نم رارقلا يعناص تاحيرصت نأ نيح يف
 زيزعتل ممصم هنأو ددحم ديدهت يأ زواجتي يمسرلا ريغ فافطصالا نم ضرغلا نأ
 ىوتسملا اذه اذإ تاقالعلا لصت نأ هيف كوكشملا نم نكل ،يميلقإلا رارقتسالا
 .ايكرت اهانبتت يتلا ةنشخلا تاءارجإلا نودب

 قرش يف اهتكراشم ةدايز ىلإ جيلخلا لود نم ديدعلا تداق يتلا ةيجيتارتسإلا عفاودلا
 يلاتلابو فورظلا ىلع ريبك دح ىلإ دمتعت ةريخألا تاونسلا يف طسوتملا ضيبألا رحبلا

 ةيكرتلا ةسايسلا يف تاليدعتلاو تارييغتلا رثؤتس ،لاثملا ليبس ىلع .ةتقؤم يهف
 حرسم يف يركسعلا دوجولل جيلخلا لود ةجاح ىلع ديكأتلاب ةقطنملا يف ةيكيرمألاو
  .ديعب

 يف تارامإلاو رصمو ليئارسإو ةيدوعسلا ىلإ تاراشإ لاسرإ يف لعفلاب ايكرت تأدب
 اهتاسايس نع ةموميد رثكأ ًاعجارت ةرقنأ تعبتا اذإ .تاقالعلا نيسحتل ةلواحم
 نانويلا عم جيلخلا لود تاقالع فيفخت يف مهسي نأ هنأش نم كلذ نإف ،ةنشخلا

  .صربقو

 يف اهتبغر نيب نزاوتلا قيقحت يف ةدحتملا تايالولا تحجن اذإ ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 نييميلقإلا اهئافلحل حضوت نأ ىلإ ةجاحلاو طسوألا قرشلا يف اهتكراشم صيلقت
 ةلقتسم تاءارجإ ذاختا يف ةقطنملا يف اهئاكرش ةحلصم نإف ،مهنع ىلختت نل اهنأ

  .لءاضتت فوس

 ،سكاعملا هاجتالا يف ريست اهنأكو ودبت ةقطنملا يف ةيلاحلا تاهاجتالا نأل اًرظن
 ،ايكرت هاجت كرتشملا يبلسلا فقوملاو يجيتارتسالا نزاوتلا ىلإ رظنلابو ،كلذ عمو
 نم معدب ،ئشانلا يجيلخلا ينانويلا فلاحتلاو ،اًمئاد حبصي دق تقؤم نآلا وه ام نإف
 .رذجتي دق ،رصمو ليئارسإ

 ةنشخلا ايكرت تاسايس دييقت يف ةحلصم اهيدل ةلعافلا تاهجلا عيمج نأ نيح يف
  .رخآلا ضعبلا نم اًطاشن رثكأ ناك ،تارامإلاو صربق لثم ،اهضعب نإف ،ةقطنملا يف

 اًطاشن رثكأ ةكراشم ةيؤر يف نويجيلخلاو نويطسوتملا ليئارسإ ءاكرش بغري دق
 نيب رتوتلا ةرؤب نم يفارغجلا ليئارسإ برق نكل ،ايكرت ةهجاوم يف ليئارسإ بناج نم
 رظنلاب صاخ لكشب حيحص رمألا اذهو .اهبناج نم ديدشلا رذحلا بلطتي ايكرتو نانويلا
 ىلعو ،سدقلا روظنم نم ليئارسإ هجاوت ةيمهأ رثكأ ةيجيتارتسا تايدحت كانه نأ ىلإ
  .ناريإ اهسأر

 يليئارسإلا ةيجراخلا ريزو ددش ،سوفاب عامتجا ىلع هقيلعت يف ،لاثملا ليبس ىلع
  , .هللا بزحو ناريإ هلكشت يذلا ديدهتلا ىلع يزانكشأ يباغ

 ىلع اًضيأ دمتعي جيلخلا لودو نيينانويلا اهئاكرشو ليئارسإ نيب تاقالعلا زيزعت نإ
 نكمي تاقالعلا هذه نأ مغرف .نيينيطسلفلا عم ليئارسإ تاقالع هذختت يذلا هاجتالا
 دقف ،فنعلا رمتسا اذإ نكل ،2021 ويام يف علدنا يذلاك ،اًتقؤم اًديعصت صتمت نأ
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 ءالؤهل ةبسنلاب ةريبك ةيلاكشإ ىلإ ىوتسملا اذهب ليئارسإ عم ةقالعلا لوحتت
  .نيلعافلا

Middle East Institute, The Growing Alignment Between the Gulf and the 
Eastern Mediterranean, 25/05/2021 

 ةيميلقإلا رواحملا عارص ةسيرف رجينلا

 
 اهعقوم ببسبو ،ايقيرفأ برغ يف ةملسم ةيبلاغ تاذ ةلود ربكأ اهرابتعاب
 ثيح ،طسوألا قرشلا يف نيلعافلا نيب سفانت عضوم رجينلا تحبصأ ،يجيتارتسالا
 ةيغب ،دلبلا اذه يف ةسفانملا ىلع ليئارسإو ناريإو ايكرتو تارامإلاو ةيدوعسلا لمعت
 عاطتسا نيلعافلا ءالؤه نم ًايأ نأ ودبي ال ،نآلا ىتحو .ةيجراخلا اهتاسايس ىلع ريثأتلا
  .ةحاسلا نم هموصخ جارخإ نم هنّكمت يتلا ةطقنلا ىلإ لوصولا

 ىلع اهلوصح ذنم ةطلسلل يطارقميد لاقتنا لوأ رجينلا تلمكأ ،ناسين / ليربأ 2 يف
 نم رجينلا يف ةيلخادلا ريزو ،موزاب دمحم بختناو .1960 ماع يف اسنرف نع اهلالقتسا

  .ًاسيئر ،2020 ىلإ 2016

 دعقمو ،ايبيل نم يفارغجلا برقلاو ،اًيبسن ةرقتسملا ةيسايسلا تاسسؤملا ببسب
 طسوألا قرشلا يف ةيميلقإلا ىوقلا سفانتت ،ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم
  .رجينلا يف ذوفنلا ىلع
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 ،رجينلا عم ايكرتل يمانتملا ينمألاو يداصتقالا نواعتلا ةهجاوم تارامإلاو رصم لواحت
 نمألا سلجم يف ةيتيوصتلا اهتوق نم ةدافتسالا يف ناريإو ةيدوعسلا بغرتو
  .اهعم ةيسامولبدلا تاقالعلل لمتحم عيبطت ةيناكمإ ليئارسإ ربتختو ،يلودلا

 ىوقلا نم ةعونتم ةعومجم عم ةيباجيإلا تاقالعلا نيب نزاوت رجينلا نأ نم مغرلا ىلع
 يف .ايكرت عم صاخ لكشب ةيوق ةكارش تماقأ اهنأ الإ ،طسوألا قرشلا يف ةيميلقإلا
 ةيقيرفأ ةلوج نم ءزجك رجينلا ناغودرأ بيط بجر يكرتلا ءارزولا سيئر راز ،2013 رياني
 ناغودرأ دهعت ،هتلحر لالخ .نوباجلاو لاغنسلا ىلإ تارايز اًضيأ تلمش لود ثالثل
 يريجينلا سيئرلا برعأو .لوبنطسا ىلإ يماين نم اًرتموليك 450 لوطب قيرط ءانبب

 "يمالسإلا ملاعلل هب ىذتحي اًجذومن" اهرابتعاب ايكرتب ةداشإلا لالخ نم هنانتما نع
 .ةلودلا ماسو ناغودرأ حنمو "مالسإلا ثيدحت" ـل لثممكو

 ةيئانثلا ةراجتلا يلامجإ غلب ثيح ،ةعضاوتم رجينلاو ايكرت نيب ةيراجتلا تاقالعلا تلظ
  .2019 ماع يف رالود نويلم 72

 20 يف .ةرواجملا رجينلا عم اهتاقالع زيزعت ىلإ ايبيل يف ةرقنأل يركسعلا لخدتلا عفد
 يكرتلا ةيجراخلا ريزو عقوو .رجينلا عم نداعملا نع بيقنتلل ةيقافتا ايكرت تعقو ،رياني

 ةيركسع ةيقافتا ،2020 زومت / ويلوي يف رجينلا ىلإ هتلحر لالخ ،ولغوأ شيواج دولوم
  .وفسوي سيئرلا عم

 ايبيل يف دمألا ليوط يركسع دوجو معد يف ايكرت قافتالا اذه دعاسي نأ نكمي
 هب تدده ام وهو ،ايبيل قرش يف لمتحملا يرصملا يركسعلا لخدتلا ةهجاومو
 .2020 وينوي يف ةرهاقلا

 تذختا ،لحاسلا ةقطنم يف ذوفنلا ىلع ايكرتو رصم هيف سفانتت يذلا تقولا يف
  .رجينلا عم اهتكارش زيزعتل تاوطخ اًضيأ ةرهاقلا

 رجينلا ةرايزب ،ةيرصملا ةماعلا تارباخملا سيئر ،لماك سابع ءاوللا ماق ،سرام يف
  .دالبلا يف ةيركسع ةدعاق ءانبب ايكرت مايق لامتحا قابتسال

 نيب ةكارشلا ةسفانمل يفاكلا يداصتقالا قمعلا ىلإ رجينلاو رصم نيب ةقالعلا رقتفت
 .رجينلاو ايكرت

 .رجينلا يف ذوفنلا ىلع ايكرت عم سفانتلل رصم نم لضفأ لكشب ةزهجم تارامإلا
 ةميقب رامثتسا نم ءزجك رجينلل ةيتحتلا ةينبلا يف تارامإلا ترمثتسا ،2014 ماع ذنم

 ةطحم ءانب يف ةلودلا تدعاسو ،ايقيرفإ برغ يف ةيتحتلا ةينبلا ثيدحتل رالود رايلم 19
  .ةيرارح ةقاط

 ويام يف رجينلا ىلإ انوروك سوريافب ةقلعتملا ةيبطلا ةدعاسملا تارامإلا تمدق امك
  .سوريفلا ةحفاكم ىلع ةماعلا ةحصلا يفظوم نم 6000 دعاس امم ،2020

  .2017 وينوي يف رطق نم اهريفس رجينلا تعدتسا ،تارامإلا عم اهنماضت راهظإلو
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 شيجلا دئاق معدل ةدعاق ءاشنإ رجينلا نم تبلط تارامإلا نأ درو ،2019 وينوي يف
 يضاملا عيبرلا يف سلبارط نم رتفح باحسنا ىدأ امنيب .رتفح ةفيلخ يبيللا ينطولا
 ىلع ةديازملل ةمزاللا دراوملا اهيدل تارامإلا نإف ،هراسم نع لامتحالا اذه جارخإ ىلإ
 .رجينلل ةيجراخلا ةسايسلا ىلع يقيقح ذوفن ةسراممو اًيداصتقا ايكرت

 لوح تاشقانملا يف اًفرط رجينلا تحبصأ ،يلودلا نمألا سلجم يف اهدعقم ببسب
 ربمتبس يف اهتورذ تاشقانملا هذه يف رجينلا ةكراشم تغلب .ناريإ دض تابوقعلا

 ةدحتملا تايالولا تالواحم لوح يلودلا نمألا سلجم عامتجا تسأرت ثيح ،2020
  .ناريإ ىلع ةعيرس تابوقع ضرفل

 نسح يناريإلا سيئرلا رواشت ،لوليأ / ربمتبس 10 يف نمألا سلجم تيوصت لبق
 لصاوتلا اذه سكعي .ةكرتشملا ةلماشلا لمعلا ةطخ نأشب وفسوي عم يناحور
 يماين ىلإ داجن يدمحأ دومحم سيئرلا ةرايز دعب رجينلاو ناريإ نيب تاقالعلا ومن اًضيأ

 ينبتس اهنأ ناريإ نالعإ نم عوبسأ دعب داجن يدمحأ ةرايز تءاج .2013 ليربأ يف
 ديفت يتلا ةيريجينلا ريراقتلا تضحد ةيناريإلا مالعإلا لئاسو نكل ،موينارويلل نيمجنم
 يناريإلا ةيجراخلا ريزو ىقتلا امك .لامعألا لودج ىلع تناك موينارويلا تايرتشم نأب

 ةلواحم يف 2019 ويامو 2017 ربوتكأ يف نييريجينلا نيلوؤسملا رابك عم فيرظ داوج
 .ةيئانثلا ةراجتلا زيزعتل

 يف اهتارامثتسا ةيدوعسلا تعسو ،ناريإو رجينلا نيب تاقالعلا ومن ةهجاومل
 ءانبو يجادناك دس عورشم يف ةيدوعسلا تارامثتسا ربتعت .يريجينلا داصتقالا

  .صاخ لكشب ةظحالملاب ةريدج تامهاسم ةيلحم ةيئادتبا سرادم

 لالخ نم نادوسلاو داشت وذح وذحت نأ نكمي رجينلا نأب ةديازتم تانهكت اًضيأ كانه
  .ليئارسإ عم تاقالعلا عيبطت

 تاقالعلا ةماقإ رجينلا تداعأ ،1973 برح لالخ ليئارسإ عم تاقالعلا قيلعت دعب
 قلعت ةلود لوأ رجينلا تحبصأ ،2002 ماع يف ،كلذ عمو .1996 ماع يف ةيسامولبدلا
  .ةيناثلا ةضافتنالا عم اهلماعت ببسب ليئارسإ عم ةيسامولبدلا تاقالعلا

 ةيسامولبدلا تاقالعلا ةداعإ ىلع ليئارسإ نيهوك يليإ يليئارسإلا تارباخملا ريزو ثح
 ةيبلاغ تاذ ةلود ربكأ ،رجينلا عم عيبطتلا ربتعاو ،ايقيرفإ برغ يف ةيمالسإلا لودلا عم
  .ةيلمعلا هذه يف ةمهم ةوطخ ،ةقطنملا يف ةملسم

 ةدشب ترثأتو ةيرشبلا ةيمنتلا رشؤم يف ةريخألا ةبترملا لتحت رجينلا نأ نم مغرلا ىلع
 قرشلا يف ةيميلقإلا ىوقلا نأ الإ ،لحاسلا ةقطنم يف ةيباهرإلا تامجهلا ةجومب
 يفارغجلا سفانتلل ةديازتم ةيمهأ وذ حرسم اهنأ ىلع اهيلإ رظنت طسوألا
  .يجيتارتسالا

Middle East Institute, Eye on Niamey: Middle East regional powers vie for 
influence in Niger, 20/05/2021 
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 يذيفنتلا صلخملا
 يلحملا يعامتجالاو يسايسلا نأشلا

 امك ثدحتي ناكو ،ينيدلا ثحابلا رود ةريخألا هتلباقم يف ناملس نب دمحم ىلوت •
 يدوعس كلم يأ هب مقي مل رود يف ،ةكلمملا يف ىلعألا ينيدلا عجرملا ناك ول

 لكشب ًاداح يباهولا رايتلا هاجت ةلباقملا يف ناملس نبا باطخ ناكو .لبق نم
 ميظنتب ةيدوعسلا يف نيدلا لاجر نم نيفرطتملا َنَرَق ثيح ،قوبسم ريغ
 مل ول ىتح مهلتق يغبني نيدلا لاجر نم نيفرطتملا نأ ربتعاو ،ةدعاقلاو شعاد
 مهريغو نيدلا لاجر نم ناملس نبا يضراعم ّنإف كش البو .نييباهرإ اونوكي

 ،يجقشاخ لتق نأو قبس هنأو ةصاخ ،دجلا لمحم ىلع هتاريذحت نوذخأيس
  .!ضراعم رتيوت باسح كلمي نم ىلع ًاماع نيرشعل نجسلاب مكحيو

 لوح لمعلا قوس يف ءاسنلا ةكراشم ةبسن هيف تعجارت يذلا تقولا يف •
 .2020 ماع يف ظوحلم لكشب ةبسنلا هذه تعفترا ،2020 ماع لالخ ملاعلا

 ،ةدايزلا هذه نم ًاءزج رسفت تاونس ةّدع لبق تأدب يتلا تاحالصإلا نأ مغرو
 لئادب ّنك تايدوعسلا ضعب نأ ودبي ثيح .ةلماك اهريسفتل يفكت ال اهنأ الإ
 بساكملا نأ ودبي ،مث نمو .نييدوعسلا لاجرلا نم ةدفاولا ةلامعلل برقأ
 تناك ةلماعلا ىوقلا يف نهتكراشمو تايدوعسلا ءاسنلا فيظوت يف ةريخألا
 سورياف اهضرف يتلا فورظلاو ةقباسلا ةسايسلا تاحالصإ نم جيزم ةجيتن
  .انوروك

 لؤافتلا ِدبُي مل ،ةريخألا هتلباقم يف 2030 ةيؤرل اًثيدحت ناملس نبا مّدق امدنع •
 رمألا اذهو .تاونس سمخ لبق اهنع باقنلا فشك دنع هرهظأ يذلا هسفن
 يف جارفإلا وحن ليمت يتلاو ،ًامومع ةيجيلخلا ططخلا عباتُي نمل ًائجافم سيل
 .قيبطتلا دنع اهلشف يف ببستي ام وهو ،ةياعدلا بناج ىلإ ليم عم لؤافتلا
 تامرحملاو ةيسايسلا تابارطضالا مقافت ،ةيدوعسلا ةلاح يف نكل
 ،ةيؤرلا زاجنإ تاعقوت يف ةدئاسلا ةيبابضلا نم ةينوناقلا ةئيبلاو ةيعامتجالا
  .تارامإلا ةصاخو ،ىرخألا جيلخلا لود نم ةسرشلا ةسفانملا نع كيهان
 %12 وأ ،رالود رايلم 79 هردق اًيلام اًزجع ةيدوعسلا تلجس ،يضاملا ماعلا يف •

 وأ يلاحلا ىوتسملا دنع راعسألا تلظ اذإ نكلو ،يلامجإلا يلحملا جتانلا نم
 ةينازيملا يف ضئاف كلذ نع جتني دقف ،ماعلا اذه نم يناثلا فصنلا يف ىلعأ

 راعسأ ىلإ ةفاضإلاب ،رمألا اذه دوعيو .2013 ذنم ةرم لوأل يراجلا ماعلا لالخ
 تاونسلا يف ةكلمملا اهب تماق يتلا ةيداصتقالا تاحالصإلا ىلإ ،طفنلا
  .ةيمومعلا تاقفنلا ضيفختو بئارضلا عفر لثم ،ةقباسلا

 نميلا يف برحلا
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 ىلإ دنتست نميلا يف برحلا ءاهنإل ةيلاحلا ةيكيرمألا ةيسامولبدلا دوهجلا نإ •
 ةينميلا ىوقلا عم يسايس لح ىلع نوحتفنم نييثوحلا نأب يمهو ضارتفا
 نميلا عاضخإ وه برحلا ءاهنإل نييثوحلا موهفم نأ حضاولا نم نكل .ىرخألا
 سورلا ىدل سيل هنأ نطنشاو كردُت نأ يغبنيو .مهترطيسل لماكلاب
 ىلع ريثأتلا نيعمتجم ةدحتملا ممألاو نييبوروألاو نييرطقلاو نيينامعلاو
 نأ ةدحتملا تايالولل يغبني ،هيلع ءانبو .راسملا اذه رييغتب مهعانقإل نييثوحلا
 لماعتلل ةيسامولبدلا ريغ ىرخأ تارايخ نع ثحبت نأو ،ًالوأ عقاولا اذهب فرتعت

  .نييثوحلا عم
 رثؤت فوسو ،نميلا يف نيلعافلا لكل ةيركسعو ةيداصتقا ةيمهأ برأم لمحت •

 يف ةرطيسلا طئارخ لكش ىلع 2021 رياربف ذنم اهيف ةرئادلا ةكرعملا ةجيتن
 تناك اهنأب ةيدوعسلا مالسلا ةردابمل نييثوحلا ضفر ريسفت نكميو .نميلا
 عم نوضوافتي فوس اهنيح مهنأل ،برأم ىلع ةرطيسلا نييثوحلا مزعل ةجيتن
 نم ةموعدملا ةينميلا ةموكحلا نإ ثيح ،ًامامت ةفلتخم ةقيرطب نييدوعسلا
 تارامإلا سيسأت عمو .برأم نودب ةينميلا ةلداعملا جراخ نوكت فوس ضايرلا
 يف ءافلح الب ًايلمع ضايرلا نوكتس ،ةينطولا ةمواقملل يسايسلا بتكملل
 .نميلا
 يف امهدوجو خيسرت ىلإ ةريخألا تاونسلا لالخ تارامإلاو ةيدوعسلا تهجتا •

 يف قطانملا هذه نع يلختلا دراو يف امهنأ ودبي الو ،نميلا نم ةددحم ءازجأ
 قطانملا هذه ىلع ذاوحتسالا نوكي امبرو ،ةريبك ةيلود طوغض نود لبقتسملا

 يف ةليوطلا امهبرح نم ناتلودلا هيلع لصحتس يذلا ديحولا بسكملا وه
 اميف ،ةرهملا ةظفاحم ىلع ذاوحتسالا ىلع ةيدوعسلا تلمع دقف .نميلا

 نويام :ةيجيتارتسالا نميلا رزج ىلع ذاوحتسالا ىلع تارامإلا تلمع
  .ىرطقسو

 ةيلودلا تاقالعلا

 يفو ةيباختنالا هتلمح ءانثأ ةيدوعسلل ندياب اههجو يتلا ةيبلسلا لئاسرلا مغر •
 دعب ةيباجيإلا لئاسرلا نم ديدعلا تهّجو هترادإ نأ الإ ،هتيالول ىلوألا عيباسألا
 ضغب ةدحتملا تايالولل ًاكيرش ىقبتس ةيدوعسلا نأ لوح روحمتت يتلاو ،كلذ
 تاءارجإ ضايرلا تذختا دقو .نآلا ىتح لقألا ىلع ،اهمكحي نمع رظنلا

 ناتموكحلا تتبثأو ،ندياب ةرادإ اهجهتنت يتلا ميوقتلا ةداعإ ةسايس باعيتسال
 ،ةيجيتارتسالا امهتكارش لمع ةلصاوم يف امهتبغر ةيكيرمألاو ةيدوعسلا

 تايولوأ طسو ،ةقالعلا ميوقت ةداعإ لكش ديدحتل هدهج لذبي امهالكو
 .ةديدجلا ةيدوعسلاو ةيكيرمألا ةيجراخلا ةسايسلا
 يف ةدحتملا تايالولا نأ اًبيرقت يجيلخلا نواعتلا سلجم يف ةلود لك دقتعت •

 هعقوتت ام نيب ةوجفلا نأ ظحاليو ،طسوألا قرشلا يف اهفقوم ةعجارم روط
 تعستا دق هميدقت يف نطنشاو بغرت امو ةدحتملا تايالولا نم جيلخلا لود
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 رطقو تارامإلا اهعمو ،ةيدوعسلا تأجل دقو .ةريخألا تاونسلا يف ريبك لكشب
 تالاكشإ ةجلاعم نع ليدبك نطنشاو عم ةيعافدلا تاقالعلا جهن ينبت ىلإ
 نيمأت ىلع ةردقلا لودلا هذهل رفوي مل جهنلا اذه نكلو ،ةيسايسلا تاقالعلا
  .اهب صاخلا يجراخلا نمألا
 تارامإلاو ةيدوعسلا نيب تاقالعلا يف ًاريبك ًانسحت ةريخألا تاونسلا تدهش •

 لكشب ًاعوفدم نسحتلا اذه ءاجو .ىرخأ ةهج نم صربقو نانويلاو ،ةهج نم
 ريدصت لثم ىرخأ لماوع ىلإ ةفاضإلاب ،ايكرت عم ةيسايسلا ةموصخلاب يساسأ
 ىلع ريبك دح ىلإ دمتعت عفاودلا هذه نكل .طسوتملا رحبلا ربع زاغلاو طفنلا
 اهتاسايس نع ًامادتسم ًاعجارت ةرقنأ تعبتا اذإ .ةتقؤم يهف يلاتلابو فورظلا
-ةيدوعسلا تاقالعلا فيفخت يف مهسي نأ هنأش نم كلذ نإف ،ةنشخلا
 .صربقو نانويلا عم ةيتارامإلا
 اهعقوم ببسبو ،ايقيرفأ برغ يف ةملسم ةيبلاغ تاذ ةلود ربكأ اهرابتعاب •

 ،طسوألا قرشلا يف نيلعافلا نيب سفانت عضوم رجينلا تحبصأ ،يجيتارتسالا
 يف ةسفانملا ىلع ليئارسإو ناريإو ايكرتو تارامإلاو ةيدوعسلا لمعت ثيح
 نم ًاّيأ نأ ودبي ال ،نآلا ىتحو .ةيجراخلا اهتاسايس ىلع ريثأتلا ةيغب ،دلبلا اذه
 هموصخ جارخإ نم هنّكمت يتلا ةطقنلا ىلإ لوصولا عاطتسا نيلعافلا ءالؤه
  .ةحاسلا نم


